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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 9/2020
Data: vint-i-vuit d’octubre de dos mil vint
Hora: 16:37 hores fins a les 23:33 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

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

Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells i Veguin
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Tinent d’alcaldia
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
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Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació de l’estat d’alarma derivada de la COVID-19,
declarada pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i que ha motivat l’adopció de les
mesures en matèria de salut pública vigents al territori de Catalunya per la Resolució
SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, per la qual es modifica la Resolució SLT/2546/2020, de 15
d’octubre, per la qual s’adopten noves mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, al territori de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i a totes. Benvinguts a aquest Ple ordinari del mes de octubre.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.
Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.

SRA. ALCALDESSA
Recordo a tots els portaveus, ja sé que no cal possiblement, però qualsevol petició de
paraula, si us plau aixequin la mà a través del sistema que tots coneixem, i si no es vol
intervenir, però es vol expressar també el vot, es pot fer servir el xat del zoom.

LECTURA i APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES CORRESPONENTS A
LES SESSIONS DE 23 DE SETEMBRE i 9 D’OCTUBRE DE 2020.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les actes corresponents a les
sessions de 23 de setembre i 9 d’octubre de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció i
no assenyalant-se cap, s’aproven dites Actes per unanimitat. En compliment de l’article
111.1 del DL 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya, es transcriuran al Llibre d’Actes.

I. PART RESOLUTÒRIA.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 1 de l’ordre del dia.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8179/2020, D’1
D’OCTUBRE, RELATIU AL CANVI D’ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL SR. P. I., J. M., COM
A PERSONAL EVENTUAL. AJT/35220/2019

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 8179/2020, d’1 d’octubre, relatiu al canvi d’adscripció orgànica del Sr. J.
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M. P. I., com a personal eventual, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL FER UN CANVI D’ADSCRIPCIÓ ORGÀNICA DEL
SR. J. M. P. I., COM A PERSONAL EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea de
l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/6387/2020 de data 3 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques i retribucions;
i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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,
l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball següents:






2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs de treball.
Atès que la Cap del Gabinet de l’Alcaldia, ha demanat que s’iniciïn els tràmits pel canvi
d’adscripció del Sr. J. M. P. I., assessor nivell 2, de l’Àrea d’ Alcaldia-Presidència a l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, amb data de l’1 d’octubre de 2020.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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 i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
VIST l’informe jurídic del Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
DISPOSO:
Primer.- Procedir al canvi d’adscripció orgànica del Sr. J. M. P. I., personal eventual,
assessor nivell 2, de l’Àrea d’Alcaldia - Presidència a l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
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Urbanisme i Sostenibilitat, amb efectes del dia 1 d’octubre de 2020.
Segon.- APROVAR la baixa de l’autorització i disposició de la despesa per l’import total de
13.833,14 euros bruts dels quals es procedirà a realitzar la corresponent documentació
comptable negativa de les aplicacions 01.912.0.110.00.00 per un import de 13.333,25 euros
amb número AD 200027144 i 01.912.0.160.00.00 per un import de 499,89 euros amb
número AD 200027145 dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2020.
Tercer.- IMPUTAR la despesa total de 17.289,46 euros bruts (càlculs des del 01/10/20 al
31/12/20) a càrrec de les aplicacions 03.920.4.110.00.00 per un import de 13.333,33 euros
amb número RC 200039317 i 03.920.4.160.00.00 per un import de 3.956,13 euros amb
número RC 200039318 dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per l’any 2020.
Quart.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als efectes
legals oportuns.
Cinquè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 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.
Sisè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat amb
l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Setè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al Servei d’Administració dels
RRHH i PRL i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH, per al seu
coneixement i als efectes adients.
Vuitè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació.
.../...”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 2 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 2.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 8827/2020, DE 16
D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DEL SR. M. C., J., COM A PERSONAL
EVENTUAL. AJT/35220/2019

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna petició? no? Doncs, és un donar compte, passarem al punt número tres.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Alcaldesa, perdone pero yo había levantado la mano en el número dos.

SRA. ALCALDESSA
Le pido disculpas, no le había visto.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En cualquier caso, es un dar cuenta. Nos damos por enterados, pero porque todo lo que
hemos podido ver en este expediente es que este señor es jefe de gabinete de economía y
finanzas de Antoni Castells, en los tiempos del tripartito y que en las pasadas elecciones
municipales de suplente del PSC en la Selva de Camp.
Bueno pues lo de siempre, la verdad es que no es que no haya legitimidad para haber
estado en esos sitios y estar aquí, pero da la sensación que no acabamos de entender que
estas cosas pues, lo decía yo una vez, “la mujer del César no solo debe serlo, sino también
parecerlo”, ¿no?, nada más. Solamente ese comentario.

SRA. ALCALDESSA
En todo caso, Sr. García, le recuerdo que estamos hablando de personal eventual, ningún
cargo directivo de esta casa…

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, claro que sí. Es igual no tiene mayor importancia lo digo porque nos parecía correcto.

SRA. ALCALDESSA
Recordar que todas la formaciones políticas tienen algún cargo de confianza y que eligen
aquellas personas pues que consideran más idóneas para sus puestos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Hay que ver los currículums, porque indican mucho. Es igual no tiene más importancia,
salvo que me parecía correcto decirlo.

SRA. ALCALDESSA
Señor García, le pido por favor que cuando quiera intervenir levante la mano.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Tengo la mano levantada pero es que claro, no la voy a tener siempre, por eso la quito y la
pongo. Me parece perfecto Sra. Alcaldesa, no hay problema.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 8827/2020, de 16 d’octubre, relatiu al nomenament del Sr. J. M. C., com a
personal eventual, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A J. M. C. COM A PERSONAL
EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea de
l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/6387/2020 de data 3 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques i retribucions;
i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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,
l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball següents:






2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de treball
següents:





1 llocs de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que el Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, ha demanat que s’iniciïn els tràmits per nomenar al senyor J. M. C. com Assessor
Nivell 1 amb efectes 19 d’octubre de 2020.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 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 i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
VIST l’informe jurídic del Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
DISPOSO:
Primer.- Nomenar com a Assessor Nivell 1, amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
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J. M. C.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la plantilla de
personal eventual, els llocs de treball següents:




1 llocs de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 19
d’octubre de 2020 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució als efectes
de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i sobre béns i drets
patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles 44.1.d) i 46.2.a) del
Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat vigent
12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la Seguretat
Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 19 d’octubre de 2020.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als efectes
legals oportuns.
Setè.- Determinar que a partir del dia 19 d’octubre de 2020, el senyor M. percebrà les
retribucions corresponents al lloc de treball d’ Assessor Nivell 1, equivalents a 67.200,00
euros bruts anuals.
Vuitè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació pressupostària
02.9310.110.00.00 amb número de RC 200040337 per import de 12.740,77 euros i a
l’aplicació 02.9310.160.00.00 amb número de RC 200040338 els costos de seguretat social
per import de 3.208,86 euros, dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest
any 2020.
Novè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 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.
Desè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat amb
l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Onzè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al Servei d’Administració dels
RRHH i PRL i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH, per al seu
coneixement i als efectes adients.
Dotzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació
..../...”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
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representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 3.APROVACIÓ DE L’APORTACIÓ EXTRAORDINARIA DE CAPITAL A
FIRA 2000 SA, EXERCICI 2020. AJT/53608/2020

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Hola Bona tarda. Gràcies Alcaldessa. Estem parlant d’una nova aportació de capital a Fira
2000, S.A., qüestió que ja va ser objecte de debat a l’últim ple, però potser no una més de
les realitzades des de fa anys per a compensar pèrdues d’exercicis anteriors o ampliar
capital, sinó d’una ampliació de capital que suposa un compromís d’inversió a càrrec
d’aquest Ajuntament de prop de 900.000€, en dos exercicis, 435.732,25 euros al 2020 i
idèntica suma per al 2021, a afegir a la inversió de més de 13 milions d’euros aprovada al
Ple del passat mes de setembre.
Es tracta d’inversions realitzades en una societat mercantil amb insuficient finançament, i
que fa impossible una gestió correcta i sanejada de la seva activitat, finançada amb derivats
que generen pèrdues amb previsió que continuïn així fins al 2035.
En un exercici en que s’han paralitzat bona part de les fires i congressos previstos
inicialment, una activitat que de fet a hores d’ara es troba suspesa per motius de salut
pública, amb una reducció del 50% del cànon fixe que Fira Internacional ha d’abonar a Fira
2000 decretada al mes de març entre les mesures urgents per la COVID.
I bé, L’Hospitalet En Comú Podem ja situàvem a l’anterior Ple ordinari que el govern de la
Generalitat, accionista majoritari d’aquesta societat, va aprovar un nou conveni de
col·laboració el passat més de juliol que contemplava noves aportacions de capital i un
projecte de finançament de noves inversions al recinte, que ara coneguem en la seva
concreció.
Per L’Hospitalet En Comú Podem en un moment de paralització de l’activitat firal durant
bona part d’aquest 2020, seria urgent un replantejament seriós de la idoneïtat de l’actual
model de gestió de la Fira, al que ja ens referíem al Ple anterior i que per tant, no reiteraré.
Malgrat aquesta davallada exponencial de la seva activitat, es continua mantenint la
necessitat d’invertir en l’ampliació de la Fira, vinculada a uns compromisos que està per
veure si en el context actual, tenen o no tenen viabilitat, sense que estigui prou acreditada la
seva rendibilitat econòmica i social per a la ciutadania, així com tampoc l’impacte sobre
l’activitat econòmica de la nostra ciutat.
L’Hospitalet En Comú Podem, no estem en contra de la Fira, però no compartim que
constatada aquesta ineficiència a la gestió, ningú es plantegi cap acció que permeti posar-hi
remei i vetllar, per tant, per una més adequada utilització dels recursos de la ciutadania.
En coherència amb el nostre posicionament al Ple anterior i en base a les consideracions
efectuades, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem desfavorablement respecte a
l’acord d’aportació extra de capital de Fira 2000. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. No m’havia adonat però la Sra. Esplugas havia demanat la paraula, li demano
disculpes a la Sra. Lozano perquè li he fet fer la seva intervenció abans, crec que no és
massa problema. Sra. Esplugas, quan vulgui.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Antes de iniciar mi posicionamiento respecto al dictamen que nos
ocupa, quisiera mandar todo nuestro apoyo a la Guardia Civil que hoy está siendo atacada
por los independentistas por hacer su trabajo. Desgraciadamente estos ataques no son
nuevos para ellos, pero sí que es verdad que desde que empezó el movimiento
independentista es el blanco de sus iras.
Esta mañana nos hemos despertado con otra operación policial respecto a la presunta
financiación irregular del famoso procés, y al final, pues parece que ni era tan pacífico ni era
tan limpio.
Respecto al expediente número 3, desde el Partido Popular, ustedes hace justo un mes nos
trajeron a este Pleno una reducción de capital para paliar las pérdidas, un acuerdo que era
del año 18 pero que tardan dos años en traerlo a este Pleno. En ese mismo Pleno de
septiembre, hace justo un mes, como digo, nos traen la aprobación de otra nueva
aportación de capital aprobada por la Junta General del 29 de junio del 19, 13 millones de
euros divididos en dos ejercicios.
Hoy se nos trae al Pleno una nueva aportación extraordinaria de más de 400.000 euros. En
el expediente no se dice ese importe cómo se va hacer efectivo en la partida presupuestaria
del ejercicio 2020. Con la que está cayendo y tal y como está la situación de descontrol,
podríamos decir, del presupuesto, dada la alteración que ha provocado el tema del COVID,
no entendemos muy bien cómo se va a ajustar esta partida dentro del presupuesto.
Creemos que la aportación extraordinaria es desproporcionada a la participación que tiene
nuestro ayuntamiento. Volvemos a tener la impresión de que somos los “pagafantas” de la
Fira y encima la publicidad se la lleva Barcelona, porque es marca Fira Barcelona, como
ustedes siempre nos dicen.
Tenemos la sensación además que la Fira es un pozo sin fondos, lo era antes del COVID19,
y no quiero ni pensar lo que va ser ahora a partir del COVID19, por tanto, pensamos que
antes de seguir haciendo aportaciones, se debería hacer un replanteamiento a medio, largo
plazo para tener claro cuál es el futuro de la Fira.
El Partido Popular siempre se ha manifestado a favor de la Fira, de la ampliación, luego lo
hablaremos, pero sí que es cierto que no podemos inyectar más dinero de los impuestos de
los ciudadanos de L’Hospitalet, sin saber si finalmente esto va a tener viabilidad económica
y respuesta para la ciudadanía de L’Hospitalet.
En cualquier caso, nosotros nos preguntamos por qué tardan tanto tiempo en traer los
acuerdos a este Pleno. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Mire, no podemos avalar la propuesta de aportación de
capital a la Fira que nos plantean y nos sabe mal porque sabemos de la importancia que
tiene la Fira para la dinamización económica de L’Hospitalet, pero no podemos firmar un
cheque de más de 55 millones, si vemos que en todo el expediente, hasta donde vamos a
parar con esas aportaciones permanentes, 55 millones y medio que no es poco, con las
preocupantes advertencias que nos hace la Intervención en este ayuntamiento que se ha
visto con cuidado este expediente y hay bastantes advertencias.
No podemos hablar de una aportación extraordinaria, de un importe tan elevado para las
arcas municipales, sin ninguna memoria justificativa de la motivación de las inversiones a
efectuar con el detalle de las anualidades de ejecución y aplicación y distribución de
financiación, asociado, sin informe del servicio de programación y presupuestos sobre la

…/…

10

incorporación de las aportaciones municipales en el plan de inversiones municipales y sin
un análisis que evalúe la rentabilidad económica y social de las inversiones de las
infraestructuras feriales y su impacto en la actividad económica que mitigue el riesgo de las
aportaciones previstas atendida la estructura financiera de la Fira 2000.
Esto no lo digo yo, a veces parece que seamos nosotros que lo que decimos, que nos
inventamos cosas, lo dice la Intervención general de este ayuntamiento, que ha puesto su
objeción a este acuerdo. También advierte que la situación económica de la Fira, genera la
incertidumbre por la pérdidas continuadas que ha tenido en los últimos ejercicios y que se
prevén de forma continuada, al menos hasta el 2047, que es el último ejercicio en el que se
efectúan proyecciones.
Bueno hasta el 2026 las previsiones de pérdidas acumuladas son de 197 millones, se dice
pronto, que luego pueden ser mucho más, ya que como vimos en el pasado Pleno, este
ayuntamiento ya tuvo que aportar más de 6 millones y medio extraordinarios por estas
pérdidas.
Nos parece una sangría permanente que sigue evidenciando, sin ninguna duda, la
deficiencia de la estructura de financiación de la Fira y todo esto, sin considerar el efecto
negativo de la pandemia de la COVID19 en los ingresos que ya lo veremos cómo acaba.
La gestión de la Fira tiene que ser rigurosa, estos ingentes recursos que se requieren para
cubrir sus deficiencias, vienen de los impuestos que pagan los ciudadanos y debemos
garantizarles que se gastan con la mayor eficiencia, porque a nuestros vecinos no les sobra
el dinero.
Desde el gobierno y señores del Pleno, la importancia de la Fira no debe justificar que sea
un pozo sin fondo de nuestros recursos públicos, porque es que salen de nuestros recursos
públicos y otras entidades, otras administraciones que es un dineral. Que no le vemos un
cierto rigor económico, es que de verdad, es que no se puede reclamar aprobaciones
millonarias sin informes económicos rigurosos que lo justifiquen.
Así que estamos en contra por eso, no porque estemos en contra de la Fira que creemos
que podría ser un algo importante, y que de hecho, lo está siendo pero habrá que ver y
evaluar qué es lo que nos da y qué es lo que nos tenemos que poner.
Yo creo que no podemos seguir por ese camino, hay que intentar ver si eso funciona mejor,
y si no, al final estamos defraudando a los vecinos que ponen mucho dinero ya que vamos a
ver qué pasa y cómo evoluciona porque de hecho nosotros no queremos que caiga la Fira,
queremos mantenerla porque es un motor económico pero que hay que optimizar cómo
funciona porque de momento tal y como lo vemos, es complicado poder seguir así haciendo
aportaciones. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Començarem, la nostra intervenció, una vegada més, reclamant
la llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats, persones honestes que estan privades
de llibertat per posar les urnes, per defensar el dret a decidir i per les seves idees
republicanes. I també reclamem avui la llibertat immediata, dels detinguts d’aquest matí
davant un nou muntatge de les clavegueres de l’Estat, per criminalitzar l’independentisme.
Referent a aquest punt, Esquerra Republicana de Catalunya, votarem a favor, perquè
aquest punt es basa en un acord entre les diferents administracions de diferents colors
polítics del nostre país, com són, la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la
pròpia Diputació o també, l’Ajuntament de L’Hospitalet.
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Però també, des d’aquest suport, la Fira té el suport de diferents associacions empresarials i
també sindicals del nostre país, per tant, la Fira, el suport a la Fira de Barcelona té un ampli
consens de les diferents administracions de Catalunya i de les diferents associacions
empresarials i sindicals.
La situació de la pandèmia està provocant pèrdues a la Fira però la Fira continua sent i
segur que ho serà encara més desprès de quan ens recuperem d’aquesta aquesta crisi
sanitària, un dels motors econòmics del nostre país.
Per què hem dir-ho, la Fira és una de les millors plataformes que té el nostre país per fer
negocis, per projectar les nostres empreses a nivell internacional i també per crear riquesa i
coneixement.
Avui es fan, en aquesta Fira de Barcelona, congressos d’ampli reconeixement internacional
com és el congrés del mòbil o la darrera fira que s’instal·larà una vegada hagi passat la
pandèmia, com és la segona fira més important a nivell mundial com és la del sector
audiovisual a nivell mundial que es farà aquí a Catalunya.
I segurament que hi ha moltes coses que corregir dintre del marc de la Fira i hem de
treballar-hi per solucionar, per exemple, hem de treballar, perquè no es pugui permetre
contractes precaris en les diferents esdeveniments i congressos que es fan a la Fira de
Barcelona.
Però no hi ha cap dubte que la Fira és un motor econòmic de Catalunya, és d’un ampli
consens institucional de les diferents administracions d’aquest país, de diferents colors
polítics que té el suport de les diferents organitzacions sindicals, de les diferents
organitzacions empresarials i per tant, l’aportació econòmica a la Fira és un deure que hem
de poder fer totes les administracions, per tal de potenciar aquest eix econòmic per al nostre
país. Per tant, amb aquests motius, Esquerra Republicana de Catalunya votarà a favor
d’aquest projecte.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, bona tarda a tots i a totes. Portem a debat i a l’aprovació
d’aquest Ple, uns dictàmens al voltant de la Fira, que és el dictamen número 3 i després un
dictamen número 4, que des de la meva perspectiva, és el més rellevant dels dos, el
número 4, on s’arriba a signar un conveni per a l’ampliació de la Fira. Per tant, entenc que
estem fent d’una manera o una altra, el debat d’una manera conjunta de tots dos dictàmens.
Dit això, en el dictamen número 3, el què fem és una aportació extraordinària que dóna per
finalitzat el conveni que hi havia de durada 2015-2020. Aquesta aportació finalitza tot un
període de la Fira de desenvolupament, de Fira de Barcelona i Fira 2000, que ens ha portat
fins aquest 2020 i que amb les diferents circumstàncies que han anat succeint durant
aquests cinc anys, per tancar aquest període en equilibri, és l’aportació que portem en el
número 3.
El dictamen número 4, que és el conveni que bàsicament vostès han fet referència, algunes
de les qüestions que s’han dit, que nosaltres continuem mantenint una mica més del 6% del
capital social, de Fira 2000 que és on l’Ajuntament té participació. Per tant, ni som el que
més paguem, ni som, el que com algú ha dit “pagafantas”, ni res per l’estil.
Nosaltres paguem per la nostra presència en l’accionariat de la Fira que és una mica més
del 6%, la resta de les administracions fan les aportacions en funció del seu percentatge.
Com ara explicava el Sr. Antoni Garcia, el conveni que portem, a aprovació, és un conveni
on estan totes les grans institucions, les grans administracions del país que són les que
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conformen l’accionariat de Fira 2000.
I més enllà del tema econòmic, que podem estar d’acord que s’ha de fer un control, un
seguiment i que evidentment estem parlant de diners públics i per tant, el control ha de ser
absolutament exhaustiu, el realment rellevant de la presència de la fira a la nostra ciutat, en
aquest cas, és l’impacte que té al seu voltant.
Algú pensa que l’activitat que es genera al conjunt del Districte Econòmic, en aquests
moments, a la nostra ciutat, seria el mateix sense la presència de la Fira? Si algú pensa
això, ja els hi dic, està equivocat o està equivocada i per tant, partint d’un error de base que
ens porta a prendre decisions o a prendre posicionaments, des del nostre punt de vista,
absolutament erronis.
El què fem i vostès ho saben perquè ja els hi vam anunciar, conforme anem portant aquest
tipus d’acord, estem parlant d’una ampliació de la fira que portarà a aquest recinte firal, a la
2
elit dels recintes firals d’Europa, al voltant dels 300.000 m de fires d’exposició.
Això té un impacte, la Fira - Gran Via, en aquests moments, té un impacte al voltant de 500
milions d’euros anuals, podem renunciar a això?, jo crec que no.
El Sr. Toni García, també feia referència a la precarietat d’alguns llocs de treball, incidim en
això, la millor fórmula perquè Fira 2000 tiri endavant, és la d’una societat mercantil i que no
sigui una societat o un entramat com és Fira de Barcelona que és un consorci entre
Ajuntament de Barcelona, Generalitat i Cambra de Comerç?, doncs a lo millor aquest és el
model. Tot això estem disposats i creiem que és bo que estigui en el debat.
Perquè evidentment si fos una mercantil i ja està, i l’únic que importés fos el resultat
econòmic, segurament estaríem tots d’acord en que és una empresa que any rere any el
que té són pèrdues econòmiques, el que hauríem de fer és tancar-la, o direccionar-la.
Però jo crec que l’impacte que té Fira, i aquí amb això és amb el que crec que ens hauríem
de quedar, és l’enorme impacte que té en el conjunt de la ciutat des del punt de vista
tributari, des del punt de vista de generació de llocs de treball, des del punt de vista
d’economia generada al seu voltant, cap a tercers.
Aquest és l’impacte que ens està donant a la nostra ciutat i per això, la presència de
l’Ajuntament en aquest accionariat de Fira 2000.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, Sra. Alcaldesa, gracias. Nosotros, al menos por parte del Partido Popular, nadie ha
cuestionado la Fira como tal. Lo que sí que estamos cuestionando desde el Partido Popular
es pues la situación sobrevenida por el COVID-19, que nos obliga a priorizar las
necesidades respecto a lo que necesitan nuestros ciudadanos y en cualquier caso, lo que
es evidente es que si la Fira Barcelona ya venía arrastrando pérdidas desde hace mucho
tiempo, en la era post COVID, pues evidentemente en la época post COVID parece que la
cosa no va a pintar mucho mejor, si no al revés.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular, lo hemos dejado claro en muchas ocasiones.
El hecho de que la Fira se haya implantado en la ciudad de L’Hospitalet, en este caso, para
la ampliación, para nosotros es positivo, genera riqueza, genera oportunidades y genera
una serie de beneficios para la ciudadanía y como usted decía, los propios tributarios, que
eso implica mejoras para nuestra ciudad.
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En cualquier caso, sí que nosotros queremos que se replantee el hecho de largo y medio
plazo. O sea, se hizo un convenio y se ha hecho una serie de previsiones de futuro
económico y de inversiones en una época en la que ahora, evidentemente, eso no se va a
poder llevar a cabo y por tanto, lo único que pedimos es no seguir siendo, o parecer que es
un pozo sin fondos y también es cierto de que nosotros tenemos unas obligaciones a la hora
de pagar en función de la representación que tenemos, que es como usted decía un 6 %,
pero también, queremos dejar claro, que en ese file back que se recibe por parte de la
ciudad, no todo es positivo. Si no podemos recordar lo que pasa con la Guardia Urbana sin
ir más lejos, cuando llega el Mobile que pues que casi que los operativos de Guardia
Urbana se tienen que centrar en la zona del Mobile.
Por tanto, si valoramos la parte positiva, la parte negativa, evidentemente hasta ahora era
mucho mejor la parte positiva por lo que generaba la Fira, pero también, había pequeñas
desigualdades, en el sentido, de que nosotros tenemos un 6 %, pero que también estamos
asumiendo una serie, si me permite, de perjuicios a la hora del tema de tráfico, del tema de
Guardia Urbana, de controlar las entradas y las salidas y todo lo que significa la movilidad
del tema Mobile.
Por otro lado, como decía, es compensado, entre otras muchas cosas, por la tasa turística
de la pernoctación de todas las personas que vienen a la Fira, por ejemplo, y que eso es
positivo. Pero lo que decimos desde el Partido Popular es simplemente, replantear a largo y
medio plazo, no replantear, sino replantear a largo y medio plazo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Recuerdo, lo digo porque luego todos decimos que no agotamos tiempos.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, sí, perdón.

SRA. ALCALDESSA
Me ha pedido también la palabra el Sr. Miguel García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve sin agotar el tiempo si puede ser. Nos ha vuelto a colocar la homilía de siempre
de los presos políticos, el Sr. Toni García de Esquerra Republicana y le diremos que no, que
mire usted, que en este país, en España, en la democracia española tienen los juicios los
jueces y tal, y estos señores han sido condenados y los que dan los títulos de delincuentes
son los jueces, no los da la ciudadanía, ni ellos, ni nosotros, los dan los jueces y estos
tienen un título ahí y algunos hasta por 13 años de título, es decir, el título de, oiga usted, ha
delinquido y si siguen diciendo que lo van a hacer, pues, hombre, que lo deberán hacer es
cumplir la condena íntegra.
Así que no hay presos políticos, se lo repito otra vez, por enésima vez y por mil veces y por
millones de veces si hace falta se lo diré, no hay presos políticos en la democracia
española, hay condenados por la justicia en un juicio y han resultado culpables y tienen el
título de delincuentes, en la pared colgado, que lo dan los jueces.
El tema que nos ocupa del anterior acuerdo, nosotros lo que queremos decirle al Sr. Fran
Belver es muy claro, es decir, oiga no estamos en contra de la Fira, al contrario, creemos
que es un motor económico, pero que debe ser de verdad, un motor económico que sirva y
que en definitiva tenga los estudios que tiene que tener en cuanto al retorno que devuelve y
demás, que seguramente es lo que nos falta en ese informe, también.
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Y luego después, por supuesto, lo que hay que hacer, es esa gestión no está bien hecha
porque no se pueden acumular permanentemente pérdidas y una y otra y otra y es lo que
estamos criticando. Nunca pondremos en crisis la Fira, lo que sí ponemos en crisis, los
gestores, cómo nos está gestionando y lo qué está pasando, eso sí. Por lo tanto, habrá que
verlo porque es dinero público.
Además que quede claro, nosotros apostamos siempre porque haya motores económicos
como la Fira, en nuestro territorio y cuidarlos, pero oiga, que al final, no sea más caro el ajo
que el pollo, que no resulte que tengamos que pagar más, que como lo que yo digo, por
esas cuestiones que luego no veamos el retorno, aquí en un informe, que no lo vemos,
porque es que no se ve, explíquenlo mejor. En cualquier caso, no estamos de acuerdo con
la gestión, hay que mejorarla para seguir poniendo dinero, si se tuviera que ponerlo y el
retorno hay que verlo. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Belver, ya también para ir acabando.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Muy rápido Alcaldesa. Yo creo que el retorno, el Sr. Miguel García decía, no hay un informe
que explique, seguramente, si él tal y como lo plantea o en la medida que él quisiera,
seguramente no está. Haremos y lo haremos porque tenemos trabajado cuál es el retorno y
los impactos que supone la Fira en nuestra ciudad.
Yo creo, a diferencia de lo que planteaba la Sra. Esplugas, yo sí que creo que ahora es el
momento de invertir en la Fira, en momentos de COVID. Porque si en momentos como los
actuales, lo que hacemos es replegarnos, lo que hacemos es atemorizarnos, lo que
hacemos es no plantearnos el futuro, entonces es cuando, en el momento que, cuando sea,
la pandemia nos deje de una vez y podamos salir adelante, lo que hemos de hacer es tener
nuestro territorio, nuestras infraestructuras, nuestros motores económicos, lo más
engrasados posibles, lo más preparados posibles, para poder seguir adelante, de la mejor
manera posible.
Por tanto, creo que es una inversión en clave de futuro y que espero que continúe ayudando
al crecimiento de nuestra ciudad durante muchos años.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 3 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; amb 1 vot d’abstenció de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 7 vots en contra dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents
en el moment de la votació; adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix
l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord
següent:
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“El Tinent d’Alcaldia, Francesc J. Belver i Vallés, en exercici de les facultats delegades per
l’alcaldia en matèries pròpies d’aquesta Àrea que li atorga el Decret 6389/2020, de 3 de
juliol, publicat al BOPB de 13 de juliol de 2020, proposa a la Comissió Permanent de
Presidència, el següent dictamen:
ATÈS que aquest Ajuntament és soci de FIRA 2000 SA, segons va acordar inicialment el ple
en sessió de 28 de novembre de 2.000, societat que es troba adscrita al Departament de
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’ajuntament va aprovar diferents aportacions de capital, per mitjà de la
subscripció d’accions, en execució dels convenis de finançament aprovats pels socis. En
atenció a aquestes aportacions l’ajuntament, a 31 de desembre de 2017, era titular de
42.766 accions de valor nominal de 601,01.-€ amb un total de 25.702.793, 66.-€.
ATÈS que la Junta general de la Societat per acord de 28 de juny de 2018, prèvia
l’autorització efectuada a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 26 de juny de
2018, publicat en el DOGC núm. 7652, de 28 de juny, va acordar la reducció del capital
social a FIRA 2000 SA per compensació de pèrdues d’exercicis anteriors per un import de
92.054.297,66 €, mitjançant la reducció del nombre d’accions de cadascun dels accionistes,
el que va comportar que la participació d’aquest ajuntament en FIRA 2000 SA, fos desprès
de la reducció de 31.429 accions de valor nominal de 601,01 € cadascuna d’elles,
numerades del 8.938 al 40.366, amb un valor total de 18.889.143,29.-€, reducció ratificada
per acord del ple municipal de 23 de setembre de 2020.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió de 23 de setembre de 2020 va acordar,
l’aportació de capital per mitjà de la subscripció de 11.007 noves accions, numerades del
655.895 a la 666.901, ambdós inclosos, per un valor nominal de 601,01 €, amb un import
total de 6.615.317,07.-€, en execució del pacte primer apartat c del Conveni subscrit el 30
de juliol de 2015, ratificat pel ple municipal el 22 de desembre de 2015, per al finançament
de l’ampliació de la Fira de Barcelona, per al període 2017-2021 i l’acord d’ampliació de
capital adoptat per la Junta General Ordinària i Extraordinària d’accionistes de caràcter
universal de la societat Fira 2000 SA, del 28 de juny de 2019.
Dels fets anteriors, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a la data del present acord és
titular de les accions, de valor nominal cadascuna de 601,01 €, següents:
PLE

NUMERACIÓ

TOTAL
ACCIONS

TOTAL
CAPITAL

Reducció capital 2018

23/09/2020

8.938 a 40.366

31.429

18.889.143,29 €

Ampliació capital

23/09/2020

655.895 a 666.901

11.007

6.615.317,07 €

TOTAL

44.436

25.504.460,36 €

ATÈS que la Junta General de la Societat Fira 2000 SA en sessió de 28 de novembre de
2019, ha aprovat a l’acord tercer una nova ampliació de capital i a l’acord quart un nou
conveni per al finançament de la societat corresponent al període 2022-2026, el pacte
primer apartat I del qual preveu una ampliació de capital addicional a efectuar per les
administracions públiques sòcies de la mercantil per mitjà de l’adquisició d’accions amb la
finalitat cobrir el gap existent per manca de realització dels ingressos que es preveien en el
Conveni de finançament subscrit pels socis el 30 de juliol de 2015, per un import total de
9.600.533,74.-€, el 50 % d’aquesta ampliació abans del 30 de novembre de 2020 i l’altra 50
% durant l’any 2021.
VIST que la Junta General de la societat FIRA 2000 SA en l’esmentada reunió de 28 de
novembre de 2019, a l’acord tercer, als efectes de portar a terme l’ampliació corresponent al
50% de l’aportació extraordinària corresponent a l’exercici 2020, va acordar augmentar el
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capital social de la companyia en la suma de QUATRE MILIONS VUIT-CENTS MIL DOSCENTS SEIXANTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS (4.800.266,87-.€),
’
mitjançant l emissió, al tipus de la par, i posada en circulació de 7.987 noves accions,
ordinàries, nominatives, representades per títols, de 601,01 Euros de valor nominal
cadascuna, numerades correlativament del número 666.902 a la 674.888 ambdós incloses,
amb els mateixos drets polítics i econòmics que les actualment en circulació, establint el
repartiment d’aquesta ampliació entre els socis administracions públiques, per tal de cobrir
la diferència entre els ingressos patrimonials a la Societat que es varen preveure inicialment
al Conveni d’accionistes de 30 de juliol de 2015 i els efectivament realitzats.
Atès que l’acord atribueix a l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat la subscripció de 725
accions ordinàries, de 601,01 € de valor nominal cadascuna, numerades correlativament
del número 670.540 a la 671.264, ambdós inclosos, amb un valor nominal total de
QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-ICINC CÈNTIMS (435.732,25.-€).
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del ple de 14 d’octubre, (L’H 31/2020) i
l’informe de la Intervenció general municipal (132/2020).
El Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, amb el
quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb l’art. 123.1.f) en relació amb l’art. 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord tercer de la Junta General de la Societat FIRA 2000 SA, de
28 de novembre de 2019, als aspectes següents:
a) La subscripció de les accions per a l’ampliació de capital en els termes que figuren a
l’acord.
b) Les condicions de l’ampliació del capital amb l’aportació dels diferents socis, un cop
realitzada comportarà la modificació de l’article 6è dels Estatuts socials referit al
capital social, que restarà en els termes següents:
Article 6é.- El capital social es de QUATRE-CENTS CINC MILIONS SIS-CENTS
CATORZE MIL QUATRE-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-VUIT
CENTIMS (405.614.436,88-€), dividit i representat per 674.888 accions, ordinàries,
nominatives, de 601.01 Euros de valor nominal cadascuna d’elles, numerades
correlativament del número 1 al 674.888, ambdues inclusivament, íntegrament
subscrites i desemborsades.
c) La renuncia al dret de subscripció preferent en relació a la resta dels augments de
capital dels altres socis que figura en la mateixa acta.
SEGON.- AUTORITZAR l’aportació a la societat mercantil Fira 2000, SA de la quantitat de
435.732,25.-€, QUATRE-CENTS TRENTA-CINC MIL SET-CENTS TRENTA-DOS EUROS
AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS per l’adquisició de noves accions de l’esmentada societat, a
subscriure i desemborsar, de forma íntegra, per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
TERCER.- ADQUIRIR I SUBSCRIURE, amb l’aportació de la quantitat indicada a l’apartat
anterior, 725 noves accions ordinàries, nominatives i representatives de títols de la societat
mercantil Fira 2000 SA, amb un valor nominal de 601,01 euros cadascuna d’elles i per un
import total de 435.732,25 Euros; i en conseqüència, subscriure les accions de la referida
societat mercantil determinades amb els números 670.540 a la 671.264, ambdues incloses.
QUART.- L’adquisició i subscripció de les accions resta condicionat a les següents
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prescripcions:
- L’emissió de l’informe favorable per part del Departament d’Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’article 206.3 apartat c) 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 i l’article 7 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, que regula
els procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals, als efectes de la
valoració de l’operació i en especial de que l’adquisició s’ajusta a les condicions de
mercat.
- Les accions hauran d’estar totalment desemborsades en el moment de la subscripció,
com a màxim el 30 de novembre de 2020.
CINQUÈ.- AUTORITZAR I ATORGAR poders, indistintament i tan àmpliament com sigui
possible en dret, a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sra. Núria Marín i Martínez i al
Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, per a l’adopció dels actes de qualsevol
naturalesa necessaris per a l’execució del present acord i, principalment, perquè puguin
comparèixer davant notari, a fi d’atorgar la corresponent escriptura en compliment dels
requisits formals exigits en la Llei de Societats de Capital i la resta de legislació aplicable,
fins a la inscripció en el Registre Mercantil.
SISÈ.- La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida del pressupost municipal de
l’exercici 2020 0120 02 4330 850.90.01, segons figura en el document de retenció de crèdit
núm. 01946 200012790Y.
SETÈ.- ANOTAR a l’Inventari de Béns de la Corporació, les noves accions, un cop subscrita
l’aportació de capital prevista en aquest acord.
VUITÈ.-TRASLLADAR els precedents acords al Gabinet de l’alcaldia, a l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a la Intervenció General Municipal,
a la Tresoreria i a la Secció de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament.
NOVÈ.-NOTIFICAR aquest acord a la societat Fira 2000, SA, a la Generalitat de Catalunya,
a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 4 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 4.APROVACIÓ DEL CONVENI PER AL FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ I
RENOVACIÓ DELS ESPAIS FIRALS DE LA FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA.
AJT/53582/2020

SRA. ALCALDESSA
Entenc, no se si es vol tornar a prendre la paraula, Sra. Esplugas, no?, Sra. Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Jo és que a diferencia de la resta només m’he referit al dictamen 3, per
aquest motiu torno a agafar la paraula per referir-me al punt 4.
Pel que fa al conveni de finançament de l’ampliació de la Fira entre Fira Internacional i Fira
2
2000, que implica una ampliació de més de 128.000 m al recinte Gran Via i la renovació de
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Montjuïc als termes que defineixi el projecte de l’Ajuntament de Barcelona, i que no concreta
el conveni, hi ha diverses qüestions a tenir en compte.
L’Hospitalet En Comú Podem, pensem que en primer lloc, suposa desaprofitar l’impàs en
l’activitat firal per a reflexionar sobre la possible evolució d’una activitat que ben
probablement patirà una mutació després de la situació per la que estem travessant i, per
tant, faríem bé d’aprofitar l’avinentesa.
En segon lloc, Fira Internacional cedeix el dret de superfície, que havia rebut prèviament
d’aquest Ajuntament l’any 93, i el cedeix a Fira 2000 per a que aquesta realitzi les obres i
posteriorment rebrà les instal·lacions finalitzades per a la seva gestió i explotació.
L’Ajuntament de L’Hospitalet és contribuent en totes les fases, primer va cedir els drets de
superfície, després inverteix en la seva construcció i posteriorment a traves d’una societat
mercantil, els torna a cedir, sense quedar prou acreditat què és exactament, el guany que
percep la ciutadania, al respecte.
Les obres es financen conforme a un Project Finance, que no es un mecanisme gaire
habitual en termes de gestió pública perquè implica uns majors costos de finançament i
processos de major complexitat, també.
I no podem perdre de vista que sembla haver-hi interessos contraposats entre els
accionistes de les dues societats, perquè Fira Internacional té com accionistes: Generalitat,
Cambra de Comerç i Ajuntament de Barcelona, que també són accionistes de Fira 2000,
però que aquí a més a més, s’estén a Ajuntament de L’Hospitalet, Diputació de Barcelona i
Àrea Metropolitana.
Només així s’entén que Fira 2000 hagi de finançar renovacions de les instal·lacions de Fira
Internacional, sense cap mena d’obligació jurídica o dret que ho justifiqui, per no formar part
del seu patrimoni, i estem parlant d’una inversió molt i molt important.
Sense afany de polemitzar amb el Sr. Belver, pel que fa al percentatge d’aportació, si bé és
cert que disposem del 6,10% de participació al capital social, en canvi, correspon a la nostra
ciutat el 8,49% dels més de 800 milions d’euros de la inversió, fins a una suma final de
gairebé 69 milions d’euros a càrrec de les arques municipals d’aquesta ciutat.
I en un moment en que no es percebrà el cànon variable i el fixe s’ha reduït al 50%, sense
previsió de revitalització de l’activitat en el curt termini, durant 5 anys consecutius es farà
una aportació de prop de 2.400.000 euros, fins a un total de gairebé 12 milions d’euros,
permeti’m que faci compte rodó.
Per últim però no menys important, s’adquireix el compromís de modificar el planejament
urbanístic de la Gran Via.
Es tracta, per tant, un cop més de compromisos clarament perjudicials pel teixit urbà de la
nostra ciutat, negatius per l’entorn i que denoten un projecte de ciutat basat en components
més especulatius que en la satisfacció de les necessitats de les seves veïnes.
En consonància amb els posicionaments expressats en diverses ocasions per L’Hospitalet
En Comú Podem, en aquest mateix sentit, a l’últim Ple que es va tractar aquesta qüestió,
així com en base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem, ens pronunciarem
desfavorablement respecte a l’aprovació de l’acord de col·laboració entre Fira Internacional i
Fira 2000. Gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias. Este acuerdo deriva del anterior y por lo tanto, adolece de las mismas objeciones
que la Intervención General de este Ayuntamiento, que ya hemos comentado anteriormente.
Además, se le suman las objeciones que realiza sobre el convenio que se aprueba en este
acuerdo.
Intervención nos advierte que el convenio no se ajusta a los requerimientos formales y
materiales de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, ya que no se
justifica que la suscripción del convenio mejore la eficiencia de la gestión pública, y que
contribuya a la mejora de la actividad prevista y a cumplir con la legislación de estabilidad,
como decía, presupuestaria.
Porque las aportaciones financieras que se comprometen no sean superiores a los gastos
derivados de la ejecución, ni articula procedimientos de seguimiento, vigilancia, control de
ejecución y limitación del convenio. A su vez, hay que verlo bien porque nosotros nos fiamos
mucho de esta Intervención, nos advierte que al convenio le falta concreción de la forma
jurídica de las aportaciones para los períodos 2022, 2026 y 27 a 51.
Miren, la administración pública debe ser rigurosa en los procedimientos para dar seguridad
jurídica y ejemplo, ya que es la primera en exigir a los ciudadanos rigor en los
procedimientos, que nos parece bien.
Así que vamos a estar en desacuerdo y vamos a votar en contra. Pero siempre quiero dejar
claro y constancia de que no estamos per se, en contra de la Fira, que hay que plantearse
muchas cosas y ver cómo optimizamos la cantidad ingente de recursos que consume y que
viene de los bolsillos de los contribuyentes, esta es nuestra inquietud.
Seguiremos apoyando a la Fira con ese rigor y esa cuestión que creemos que debe de tener
para que los gestores no hagan una mala gestión o una gestión que nos creamos que es la
idónea para no tener tantas pérdidas, es que no se aguanta eso, no se aguanta por ningún
sitio.
Si algunos gestores privados, habría que cambiar el modelo, puede ser bueno, si se hace
bien, cogieran ese recinto, oiga, yo les garantizo, que seguramente no habrían tantas
pérdidas, estoy convencido. Pero que tampoco le vemos el retorno, claramente.
En fin Sra. Alcaldesa es una forma de pensar, lo siento, pero ya le digo, no ponemos en
cuestión la Fira y vamos a estar ahí, dándole soporte incluso a este ayuntamiento, que creo
que hace bien en impulsar motores económicos para la ciudad, eso no está en cuestión,
está en cuestión lo que he explicado. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gracias Sra. Alcaldesa. Sr. Miguel García, como dice usted, de buen rollo, para ser que está
usted a favor de la Fira, todos los dictámenes que han venido al Pleno, los ha votado en
contra, todos. Si llega a estar en contra supongo que los hubiera denunciado.
Vamos a ver, usted dice, si la gestión fuera privada seguro que daría beneficios, si la
gestión fuera privada, el Ayuntamiento no hubiera cedido el suelo gratuitamente. Con lo
cual, el gestor empezaría por tener un problema porque tendría unos cuantos cientos de
2
miles de m que tendría que pagarle a este ayuntamiento. Como estamos hablando de un
servicio y como estamos hablando de algo que entendemos que el retorno fundamental
para la ciudad es un retorno social, por eso participamos de esa manera.
Sra. Lozano a mi m’agrada molt sentir-la perquè aporta ciència habitualment en les seves
intervencions i ens diu coses, de veritat, des del punt de vista econòmic, fonamentalment,
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de molt interès, especialment per algú com jo, que no ve d’aquest món.
Però posem límits a les coses, no pot ser que a cada intervenció, quan fem alguna cosa,
vostè acabi dient que això és economia especulativa. Especulativa, de què?, qui està
especulant amb què? Perquè anem dient això es especulació, i a més ho diem al mig d’una
frase, sembla que no diem res però anem col·locant, especulació de què?
L’Ajuntament de Barcelona governat amb els seus companys, està especulant? Perquè ells
tenen bastant més participació que nosaltres, en aquest negoci. Per tant, deuen estar
especulant bastant més que nosaltres. Perquè si nosaltres, deixin que comprovi perquè sinó
vostè que això ho fa molt bé i té totes les dades, nosaltres que tenim una participació del
6,3, ara després de les aportacions, tenint en compte que l’Ajuntament de Barcelona té com
el 24, entenc que l’Ajuntament de Barcelona especula quatre vegades més que nosaltres.
Això va així, o com va?
Perquè quan vostè diu, no és que fins i tot es diu que s’ha de fer planejament, però si el
planejament ja l’hem passat per aquest ajuntament i ha estat aprovat de manera inicial i de
manera provisional. Està l’aprovació definitiva a la Generalitat, que ja està aprovada a
l’espera d’un informe que ja està.
S’ha començat per on s’ha de començar que és pel planejament. No hi ha cap tipus
d’especulació, aquí ningú no s’està enriquint, per tant, la cantarella aquesta de l’especulació,
controlem-la una mica, és el que els hi demano. Perquè no s’està fent especulació, s’està
fent una inversió molt potent, la més potent que farà Catalunya, en els propers anys, per
crear ocupació, per crear economia, per aportar moviments i tecnologia i anar en aquesta
economia de la que estem parlant, l’economia verda, l’economia de la transició ecològica,
l’economia de la innovació.
Estem invertint en tot això des de les administracions, en moments força complicats. Vostès
no poden venir aquí a dir que estem especulant, no li puc permetre, perquè no estem
especulant. Estem posant recursos públics al servei de la gent. Perquè la Fira, el què fa és
generar oportunitats, no per als territoris, sinó per a la gent.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo molt breu. En primer lloc, miri Sr. Belver, m’atribueix una saviesa de la que estic
mancada, jo no sóc economista tampoc. Intento parlar amb un mínim de rigor. Però per tant,
m’atribueix una ciència de la que no disposo. Jo no he parlat d’economia especulativa, jo he
dit que denota un model especulatiu de ciutat que és una cosa diferent.
Perquè és un model que es basa en el trinxament del territori i l’Ajuntament de Barcelona de
moment, aquí, l’únic compromís que adquireix, és fer-ho conforme digui el seu projecte, que
encara no sabem quin és perquè el conveni no el detalla. I jo com que no sóc regidora de
Barcelona, a Barcelona ja debaten el que hagin de debatre al Ple, jo sóc a L’Hospitalet, i per
tant, miri, em sap greu, però sí que m’hauria de permetre, que situï, com integrant d’un dels
grups municipals, amb presència en aquest consistori, doncs, els elements que considerem
més oportuns.
Jo respecto el seu punt de vista, no el puc compartit, i per tant, haure de traslladar una altra
qüestió. I quan parlo d’especulació i trinxar el territori ho faig perquè el que fem aquí és cedir
2
128.000 m de territori en diverses etapes primer a l’any 93, cedim el dret de superfície,
desprès d’acord? Ja està si jo simplement ho deixo a sobre de la taula, no cal esverar-se.

…/…

21

És cert que aquí fem un ús del territori que podria ser diferent i no només podria ser diferent,
sinó que vostè afirma que es tradueix en una sèrie d’impactes econòmics, però no se’ns
porta a consideració documentació que acrediti aquest extrem. I fins i tot, dins de la
documentació que figura al conjunt de documents que conformen l’expedient, se situa
aquesta falta d’informació i no ho diem nosaltres, ho diu una instància d’aquest ajuntament,
hi figura en diversos informes.
Per tant jo simplement em limito a posar davant de tothom, el què figura en un expedient
que el comú dels ciutadans i ciutadanes no té la possibilitat de consultar i en qualsevol cas,
ho deixo aquí, era simplement aquest aclariment.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Yo quiero decirle al Sr. Fran Belver que tiene la habilidad de un gran vendedor, es capaz de
vender arena en el desierto, eso hay que admitírselo. Tiene la difícil facilidad de hacer lo
difícil fácil y le da la vuelta a la cosa, de tal manera que parece que uno ha dicho una cosa
que no ha dicho, pero que te mete en ese camino para llevar el debate donde le interesa, lo
digo en clave de humor, se mueve como pez, lleva muchos años en el agua.
Mire Sr. Fran Belver, nosotros no hemos dicho aquí nada de especulación, ni se trata de
eso ya sabemos que no. Que no es de carácter, que no es una empresa al uso.
Lo que decimos es que hay una mala gestión, que se pierde mucho dinero en algo donde yo
creo que con otra forma de gestión no se perdería tanto dinero, dicen, es que se pierde pero
lo devolvemos en retorno social, me parece bien, se puede hacer exactamente lo mismo sin
perder tanto dinero.
Es lo que criticamos, no cuestionamos la Fira, que lo hemos dicho y en cuanto usted, dice
que nosotros siempre votamos en contra, no es cierto. Mire usted, verá que hay cosas que
no hemos votado en contra de la Fira, pero si nosotros somos gente liberal en lo económico,
queremos que haya negocios y generar riqueza para poder repartirla. Pero si lo que
generamos es pérdidas y miseria, es malo. Y no tiene la culpa de esto el Ayuntamiento, si
no le estoy reprochando nada al Ayuntamiento, sino que el Ayuntamiento, en su afán de
tener un motor económico en la ciudad, pone dinero y lo pone y estamos de acuerdo, pero
cuidado, que pasó con las cajas de ahorros, nos metieron en un montón de problemas
porque había políticos gestionándolas y pasó lo que pasó, de todas las clases, no
solamente socialistas, si no de todas las ideologías políticas.
Esto es lo que hay que evitar, porque no se puede perder dinero y el retorno será menos si
perdemos. Nada más, simplemente Sr. Fran Belver, no le quepa duda, nosotros siempre
apoyaremos la Fira, estaremos con el Ayuntamiento en las inversiones que creemos que
pueden ser buenas, pero vamos a tener que decir a la gente que gestione bien y que no tire
el dinero de esta manera que es de los contribuyentes que devuelvan más, ese retorno que
nos da, que tampoco lo conocemos, porque como bien decía la señora que me ha
precedido en el uso de la palabra, no me acuerdo del nombre, oiga, es que lo dice la
Intervención, y hay cosas que nosotros vemos, hay que explicar cosas que no se explican.
Muchas gracias.

Essent les 17:23 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sra. Lozano se llama, Sr. Miguel García.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Discúlpeme Sra. Lozano.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. No tenia intenció d’intervenir perquè ja havíem exposat el nostre
posicionament en l’altre punt però hi ha algú tipus de informació com si estiguéssim
debatent la modificació del Pla metropolità, quan ja es va fer en un anterior Ple.
Crec que és bo i des d’Esquerra Republicana així ho considerem, que es renovi i s’ampliïn
els espais de la Fira perquè això vol dir que necessitem més espai per fer front a una
demanda de moltes fires que volen venir a Catalunya, i això jo crec que és positiu.
La Fira és un motor econòmic que crea llocs de treball, que hem de crear-los que siguin de
més qualitat, que això és un dels reptes que tenim. Que visualitza l’economia catalana però
que també és punt de referència econòmica a nivell internacional i per tant, crec que és
positiu que es renovi i s’ampliïn els espais de la Fira.
I a vegades em faig creus que hi hagi grups polítics, doncs, que no estiguin d’acord en que
la Fira de Barcelona avanci i per això, el posicionament de Ciutadans i Partit Popular, voten
en contra perquè l’únic que volen es emportar-se aquelles fires que es fan aquí a Barcelona
i hem vist diferents tipus d’intents de la comunitat de Madrid, de l’Ajuntament de Madrid que
està governat pel Partit Popular i Ciutadans amb el suport de VOX, que han volgut
emportar-se del nostre país, de la nostra ciutat, el congrés del mòbil. Però el congres del
mòbil definitivament s’ha quedat a L’Hospitalet.
També em poso les mans al cap quan algun portaveu, en aquest cas, el portaveu de
Ciutadans, parla de bona gestió econòmica quan és de traca la mala gestió que ha fet ell en
un entitat esportiva de la nostra ciutat.
Per tant, és bo per la ciutat de L’Hospitalet que hi sigui la Fira i és bo per Catalunya i és bo
per al conjunt de l’àrea metropolitana perquè és un motor econòmic essencial per a la nostra
l’economia.

SRA. ALCALDESSA
Molt be. A veure Sra. Esplugas, no li donaré la paraula perquè ja havíem obert dos torns.
Vostè no l’ha demanat, ja sé que em dirà per al·lusions, però és que no és una al·lusió, igual
vostès han fet alguna intervenció que podria molestar a algun altre grup polític. Això és fruit
del debat, o sigui que no li sàpiga greu, però no li donaré, i tampoc al Sr. Miguel García que
m’està tornant a demanar la paraula.

Essent les 17:27 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Yo sí he tenido alusiones directas, Sra. Alcaldesa. Respeto lo que usted diga, pero que es
así, ha habido alusiones.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no le voy a dar la palabra por alusiones en un tema como este ni mucho menos.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perfecto.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Belver, vol afegir alguna cosa? I jo simplement puntualitzar un tema, perquè s’ha parlat
dels terrenys, de cessions. A veure, també que quedi clar que aquest ajuntament està cada
any cobrant un cànon, en funció precisament dels terrenys que fa anys, es van oferir a la
Fira i que a canvi ens està retornant a través del cànon i també puntualitzar que l’ampliació
de Fira, tant de bo l’Ajuntament tingués aquest espai que està ocupat per diverses
empreses, doncs es faran terrenys privats i que la Fira, en aquests moments, està negociant
amb els propietaris l’adquisició d’aquests terrenys per fer l’ampliació. També ho dic perquè
sembla que l’Ajuntament estigui regalant terrenys a diestro i siniestro i ens agradaria tenir
molt patrimoni per inclús pensar que si seria convenient o no el fer-ho, però no és el cas.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 4 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; amb 1 vot d’abstenció de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 7 vots en contra dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents
en el moment de la votació; adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix
l’article 123.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, Francesc J. Belver i Vallés, en exercici de les facultats delegades per
l’alcaldia en les matèries pròpies d’aquest Àrea que li atorga el Decret 6389/2020, de 3 de
juliol, publicat al BOPB de 13 de juliol de 2020, proposa a la Comissió Permanent de
Presidència, el següent dictamen:
ATÈS que el 14 de febrer de 2003 es va signar el Conveni de Col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Mancomunitat de Municipis de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra
Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, amb l’objecte de regular el
finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, tal i com expressament es contempla en
els pactes subscrits, que el Ple de l’Ajuntament va ratificar íntegrament en sessió de 5 de
març de 2003.
ATÈS que el 21 de juliol de 2006 es va signar un nou Conveni de Col·laboració entre la
Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, la
Mancomunitat de Municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Industria i Navegació de Barcelona
per al Finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona el qual va ser prèviament aprovat
pel Ple Municipal a la sessió de 28 de juny de 2006, i posteriorment modificat per acord del
ple de 3 de juny de 2008.
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ATÈS que el Ple en sessió de 23 de novembre de 2010, va aprovar un nou Conveni, signat
el 17 de desembre de 2010, per tal de fixar el calendari i els compromisos entre els
accionistes de les noves aportacions pel període 2011-2016, per tal d’executar el projecte
d’inversió del recinte firal de Gran Via, el qual recollia al pacte segon el compromís de les
administracions públiques de signar un nou Conveni l’any 2015 que contemplés les
aportacions necessàries pel període 2017-2021, d’acord amb el pla financer actualitzat que
s’annexava.
ATÈS que el 30 de juliol de 2015, es va procedir a la signatura d’un nou Conveni de
Col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de
Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la
Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona que recollia els
compromisos de les aportacions dels socis per al finançament de l’ampliació de la fira de
Barcelona, per al període 2017-2021.
ATÈS que en sessió de 23 de setembre de 2020, el Ple de l’ajuntament va prendre raó i va
ratificar la reducció de capital social acordada a l’exercici 2018.
VIST que la Junta General de la societat FIRA 2000 SA va acordar en sessió de 28 de
novembre de 2019, un nou conveni de col·laboració entre els socis partícips a la societat,
que a la clàusula vuitena condiciona de manera suspensiva la vigència i eficàcia del conveni
a la seva aprovació pels òrgans competents de les institucions signants.
ATÈS que el Conveni contempla els següents compromisos:
 Un finançament complementari al que preveia el Conveni de 31 de juliol de 2015, per
un import total de 9.600.533,74 €, per tal cobrir la diferència entre els ingressos
patrimonials previstos inicialment al Project Finance d’aquell conveni i els efectivament
realitzats. Aquesta aportació es distribueix entre les administracions públiques partícips
a la societat en les quantitats que figuren per a cadascuna d’elles al pacte primer del
Conveni adquirint el compromís de fer-les efectives en dues meitats per mitjà de les
corresponents ampliacions de capital als exercicis 2020 i 2021. De la quantitat total,
aquest ajuntament es compromet a aportar 871.364,50 €, acudint a les ampliacions de
capital dels exercicis 2020 i 2021, adquirint accions per import de 435.732,25 €.
 El finançament de l’ampliació i renovació dels recintes firals de Gran Via i Montjuïc per
import de 333.151.000 € que es concreta amb les aportacions anuals dels socis per al
període 2022-2026. Per aquesta finalitat aquest ajuntament es compromet a una
aportació per tot el període d’11.785.806,10 €, mitjançant 5 aportacions anuals del
mateix import 2.357.161,22 €, i amb el compromís de fer front al Project Finance que
s’incorpora com a Annex I, amb els corresponents reduccions de capital i les
aportacions en més o menys segons es materialitzin les previsions que el mateix
conveni preveu en l’obtenció de crèdits i subvencions.
 El compromís de subscriure un nou Conveni a l’any 2026 per tal de fer front al
finançament del període 2027-2031, i a continuació els successius convenis
quinquennals fins l’any 2051 en funció dels plans financers actualitzats, i en atenció a la
participació accionarial de cada entitats a 31 de desembre de 2021, llevat de la Cambra
Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de Barcelona que es compromet a la
seva aportació amb un import diferent a la seva participació en l’accionariat de la
societat i que figura al quadre del pacte segon del Conveni.
 Es contempla la remodelació dels espais firals de Montjuic segons es defineixi per
l’ajuntament de Barcelona d’acord amb Fira Internacional de Barcelona, i les
determinacions de les relacions entre Fira Internacional de Barcelona i Fira 2000 SA es
recullen al Conveni addicional que figura incorporat com a Annex II al conveni principal,
als efectes de donar conformitat als compromisos assolits per ambdues entitats,
preveient la finalització de la remodelació abans del primer semestre de 2028.
 Es contempla l’impuls de les modificacions del planejament urbanístic de Gran Via per
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a l’ampliació del recinte firal a L’Hospitalet amb previsió del seu funcionament per a
l’any 2023.
 Es declara vigent el Conveni de 2015 en relació a les aportacions pendents a la data de
la subscripció del nou Conveni.
 Es determina la condició suspensiva de l’efectivitat i la vigència del Conveni en tant no
s’aprovi pels òrgans competents de les institucions signants.
Vistos els informes de la Secretaria General del Ple, LH 30/2020, de 14 d’octubre i l’informe
de la Intervenció General Municipal 132/2020, amb les observacions que hi consten.
El Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, amb el
quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb l’art. 123.1.f) en relació amb l’art. 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el conveni de Col·laboració, acordat per la Junta General
extraordinària i universal de la societat FIRA 2000 SA de 28 de novembre de 2019, a signar
entre els socis que conformen el seu accionariat: La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament
de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç, Industria, Serveis i Navegació de
Barcelona per al Finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona que es transcriu a
continuació, així com els documents annexos al Conveni: l’Annex I Project Finance i l’Annex
II Conveni entre Fira Internacional de Barcelona i Fira 2000 SA el text íntegre dels quals
figuren incorporats a l’expedient:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE LA GENERALITAT DE CATALUNYA,
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT, L’ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA, LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA I LA CAMBRA OFICIAL DE COMERÇ, INDÚSTRIA, SERVEIS I
NAVEGACIÓ DE BARCELONA PER AL FINANÇAMENT DE L’AMPLIACIÓ I
RENOVACIÓ DELS ESPAIS FIRALS DE LA FIRA INTERNACIONAL DE
BARCELONA
L’Hospitalet de Llobregat, __ de ___________ de _____
REUNITS
Sr./a ............... en representació de la Generalitat de Catalunya
Sr./a .............. en representació de l’Ajuntament de Barcelona
Sr./a .............. en representació de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat
Sr./a .............. en representació de l’Àrea Metropolitana de Barcelona
Sr./a .............. en representació de la Diputació de Barcelona
Sr./a ............. en representació de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació de Barcelona
Es reconeixen la capacitat legal necessària per a l’atorgament d’aquest Conveni i,
MANIFESTEN
I. El 13 de febrer de 2019 es va signar un Protocol Institucional per impulsar un nou
projecte per renovar i ampliar els recintes firals de Fira Internacional de Barcelona.
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II.Que en aquest Protocol, entre d’altres acords, en l’apartat 8è es diu que “en el
termini màxim de sis (6) mesos des de la signatura d’aquest protocol les parts
s’obliguen a subscriure un nou pacte d’accionistes de Fira 2000 S.A. d’acord amb el
“project-finance” que s’hagi preparat i acordat entre les parts i que renovi i ampliï el
pacte existent i vigent en aquest moment”.
III.Que el Pla d’Infraestructures de Fira Internacional de Barcelona defineix les
inversions a realitzar en l’ampliació del recinte firal de Gran Via, i la remodelació dels
espais firals a Montjuïc.
IV.Que el 30 de juliol de 2015 es va signar un nou Conveni, com a continuïtat dels
anteriors convenis de data 21 de juliol de 2006 i el de 17 de desembre de 2010, en
virtut del qual les institucions signants es comprometen a fer les aportacions
necessàries corresponents al període 2017-2021.
V.Que en el Pacte segon del referit Conveni, les administracions públiques que el
varen subscriure es comprometen a signar un nou Conveni l’any 2020, per tal de fixar
el calendari i distribució entre accionistes de les noves aportacions pel període 20222026.
VI. Que en el “Project-Finance” que acompanya al Conveni de 30 de juliol de 2015,
es preveien unes vendes d’actius no afectes a l’activitat firal per import de 40.000.000
euros entre el 2015-2021. Que d’acord amb les previsions d’ingressos de Fira 2000
S.A. s’hauran pogut aconseguir 30.400.000€ a la finalització del període, per la qual
cosa caldrà reprogramar en el següent període la quantitat restant de 9.600.000€.
VII.
Que el Protocol Institucional i les noves inversions previstes en el Pla
d’Infraestructures de Fira Internacional de Barcelona i també els ingressos
patrimonials no realitzats, obliguen a avançar el nou Conveni Institucional, que
inicialment estava previst pel 2020 en aquest any 2019.
VIII.
Que en conseqüència i en compliment d’allò establert en el Protocol
Institucional de 13 de febrer de 2019, signat per totes les parts, i del Conveni de 30 de
juliol de 2015, es formalitza el present Conveni amb subjecció als següents
PACTES:
PRIMER
D’acord amb el detall que figura en el Project-Finance (annex I), el cost de les obres
d’ampliació i renovació dels recintes firals de Gran Via i Montjuïc, d’import total
333.151.000€, i els 9.600.000€ al que es refereix l’antecedent VI, seran finançats
d’acord amb els següents imports i calendari:
I.
Una aportació dels accionistes de Fira 2000 S.A. de 9.600.533,74€, per cobrir el
gap entre els ingressos patrimonials previstos inicialment en el Conveni d’accionistes
de 30 de juliol de 2015 i els efectivament realitzats. Aquesta quantitat es distribuirà de
la forma següent:
a) La Generalitat de Catalunya aportarà 4.356.120,48€ durant els anys 2020 i 2021.
b) L’Ajuntament de Barcelona aportarà 2.630.019,76€ durant els anys 2020 i 2021.
c) L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aportarà 871.464,50€ durant els anys
2020 i 2021.
d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà 871.464,50 durant els anys 2020 i
2021.
e) La Diputació de Barcelona aportarà 871.464,50€ durant els anys 2020 i 2021.
II.

Una aportació per import de 157.912.372,45 € a efectuar durant el període 2022-
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2026, d’acord amb el conveni o convenis que se signaran durant el primer trimestre de
l’any 2020 i en els quals es concretarà específicament la forma jurídica de la referida
aportació.
a) La Generalitat de Catalunya aportarà 83.735.718,25 €, de conformitat amb el
següent calendari:
•

16.747.143,65 € l’any 2022

•

16.747.143,65 € l’any 2023

•

16.747.143,65 € l’any 2024

•

16.747.143,65 € l’any 2025

•

16.747.143,65 € l’any 2026

b) L’Ajuntament de Barcelona aportarà 38.191.180,45 €, de conformitat amb el
següent calendari:
•

7.638.236,09 € l’any 2022

•

7.638.236,09 € l’any 2023

•

7.638.236,09 € l’any 2024

•

7.638.236,09 € l’any 2025

•

7.638.236,09 € l’any 2026

c) L’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aportarà 11.785.806,10 €, de
conformitat amb el següent calendari:
•

2.357.161,22 € l’any 2022

•

2.357.161,22 € l’any 2023

•

2.357.161,22 € l’any 2024

•

2.357.161,22 € l’any 2025

•

2.357.161,22 € l’any 2026

d) L’Àrea Metropolitana de Barcelona aportarà 11.785.806,10 €, de conformitat amb
el següent calendari:
•

2.357.161,22 € l’any 2022

•

2.357.161,22 € l’any 2023

•

2.357.161,22 € l’any 2024

•

2.357.161,22 € l’any 2025

•

2.357.161,22 € l’any 2026

e) La Diputació de Barcelona aportarà 11.785.806,10 €, de conformitat amb el

…/…

28

següent calendari:
•

2.357.161,22 € l’any 2022

•

2.357.161,22 € l’any 2023

•

2.357.161,22 € l’any 2024

•

2.357.161,22 € l’any 2025

•

2.357.161,22 € l’any 2026

f) La Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona
aportarà 628.055,45 €, de conformitat amb el següent calendari:
•

125.611,09 € l’any 2022

•

125.611,09 € l’any 2023

•

125.611,09 € l’any 2024

•

125.611,09 € l’any 2025

•

125.611,09 € l’any 2026

III. Per una altra banda, es sol·licitarà un nou finançament d’un préstec sindicat, o
d’altre tipus, d’import 175.000.000 € i un nou finançament del Banc Europeu
d’Inversions per import de 175.000.000 €. Les noves condicions de finançament
d’aquests préstecs hauran de ser aprovades per la Generalitat de Catalunya amb
caràcter previ a la formalització.
IV. La Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona i l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat presentaran un projecte per Montjuïc i Gran Via que pugui
rebre fons fins a 30.000.000 € de la Unió Europea durant el període 2019-2026.
Aquests ingressos estan previstos en el “Project-Finance” que s’adjunta. Si aquesta
quantitat fos superior a la prevista en el Project-Finance es reduiran proporcionalment
les aportacions dels accionistes. Si, pel contrari, la quantitat fos inferior s’hauran
d’augmentar les aportacions dels accionistes.
V. El Project-Finance preveu uns ingressos derivats de l’activitat firal, principalment
a Gran Via, entre els anys 2019-2026 de 31.000.000 €. En el cas que durant aquest
període, considerant el projecte de remodelació que defineixi l’Ajuntament de
Barcelona pels actuals espais firals de Montjuïc d’acord amb Fira Internacional de
Barcelona i d’acord amb el procés de participació, no s’assoleix aquesta quantitat
s’augmentaran les aportacions dels accionistes proporcionalment.
SEGON
Les institucions que signen aquest conveni es comprometen a signar un
nou conveni l’any 2026, que contempli les aportacions necessàries pel període 20272031, d’acord amb el “Project-Finance” actualitzat que s’adjunta com annex, així com
els successius convenis que recullin les aportacions necessàries de les institucions
fins a l’amortització completa dels préstecs atorgats, d’acord amb el següent calendari
d’aportacions:
2027 – 2031
2032 – 2036
2037 – 2041

157.912.372 €
157.912.372 €
127.046.019 €

€
€
€
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2042 – 2046
2047 – 2051

113.219.055 €
20.000.000 €

€
€

En conseqüència, la concreció definitiva de les quantitats reflectides en aquest apartat
dependrà dels acords corresponents adoptats quinquennalment a la vista del Pla
Financer actualitzat.
Aquestes quantitats seran assumides per cadascun dels accionistes de Fira 2000 S.A.
d’acord amb el percentatge de participació accionarial que té cada entitat en data 31
de desembre de 2021, a excepció de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i
Navegació que s’incorpora en el finançament d’aquest nou projecte, i que es concreta
en el següent quadre:
Aportacions anuals per accionista

Generalitat de

2027-2031

2032-2036

2037-2041

2042-2046

2047-2051

16.747.144 €

16.747.144 €

13.460.591 €

11.988.339 €

2.062.644 €

7.638.236 €

7.638.236 €

6.139.266 €

5.467.784 €

940.764 €

2.357.161 €

2.357.161 €

1.894.579 €

1.687.359 €

290.320 €

2.357.161 €

2.357.161 €

1.894.579 €

1.687.359 €

290.320 €

2.357.161 €

2.357.161 €

1.894.579 €

1.687.359 €

290.320 €

125.611 €

125.611 €

125.611 €

125.611 €

125.611 €

31.582.474€

31.582.474€

25.409.204€

22.643.811€

4.000.000€

Catalunya
Ajuntament de
Barcelona
Ajuntament de
L’Hospitalet de
Àrea Metropolitana
de Barcelona
Diputació de
Barcelona
Cambra Oficial de
Comerç, Indústria,
Serveis i Navegació
de Barcelona
ANUAL

Un any abans de finalitzar cada període quinquennal d’aportacions, les parts signants
acordaran les noves aportacions necessàries d’acord amb el Pla Financer actualitzat
que s’aportarà com a base de càlcul pel nou període.
En el supòsit que per aplicació de la normativa legal d’estabilitat pressupostaria algun
accionista no pogués realitzar l’aportació compromesa, aquesta es realitzarà en
l’exercici següent acumuladament a la que procedeixi en aquell any.
En el moment que es produeixi un desequilibri patrimonial de FIRA 2000 S.A.,
s’acordarà una reducció de capital amb compensació de pèrdues per tal de donar
compliment a l’obligació descrita en l’article 327 de la Llei de Societats de Capitals.
TERCER
L’Ajuntament de Barcelona definirà el projecte de remodelació urbanística dels espais
firals de Montjuic, d’acord amb Fira Internacional de Barcelona, i al resultat del procés
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de participació corresponent.
L’Ajuntament de Barcelona acordarà amb Fira 2000 S.A, la fórmula de gestió m s
adequada dels espais firals de Montjuïc, d’acord amb la proposta de remodelació
urbanística definida i garantint el manteniment de la titularitat pública municipal del sòl.
QUART
La Generalitat de Catalunya, a trav s del Departament de Territori i Sostenibilitat,
impulsarà conjuntament amb l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat les
modificacions de planejament urbanístic que pugui suposar l’ampliació del recinte firal
de Gran ia en col laboració i coordinació amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
L’Ajuntament de Barcelona impulsarà la modificació de planejament urbanístic que
pugui suposar la remodelació dels espais firals de Montju c.
CINQUÈ
Les parts donen el seu vist i plau al Conveni que es signarà entre Fira Internacional
de Barcelona i Fira 2000 S.A. (annex II), així com a les obligacions econòmiques
que se’n deriven per a les institucions a les quals afecta. Aquest Conveni regula les
prescripcions tècniques dels projectes a desenvolupar, els calendaris d’execució i
les contraprestacions econòmiques a satisfer, i s’adjunta en aquest Conveni. En tot
cas les previsions del Conveni entre Fira Internacional de Barcelona i Fira 2000 S.A.
s’han d’interpretar i aplicar sense perjudici de les facultats dominicals, de les
competències i de les potestats en matèria d’ordenació, gestió i disciplina
urbanística dels ajuntaments on s’ubiquen els terrenys directament afectats.
SISÈ
Les parts convenen que amb motiu de la commemoració del centenari de l’Exposició
Universal de 1929, el conjunt de les actuacions previstes als espais firals de
Montjuïc hauran d’estar culminades abans d’aquesta data i es posaran en
funcionament abans de la finalització del primer semestre de 2028. Pel que fa a
l’ampliació del recinte firal de Gran Via, a L’Hospitalet de Llobregat, es posarà en
funcionament el tercer trimestre de 2023.
SETÈ
Les parts declaren que sent el present Conveni continuïtat dels anteriors, i havent-se
donat compliment als mateixos, queden pendents els acords relatius a les
aportacions de capital a realitzar per cada accionista en el període 2020-2021,
recollits en el pacte primer del conveni de data 30 de juliol de 2015, conservant dit
pacte la seva plena vigència.
VUITÈ
La vigència i eficàcia del present Conveni queda condicionada suspensivament a
què s’aprovi pels corresponents òrgans competents de les Institucions signants.
I com a prova de conformitat signen tot seguit, en sis exemplars i a un sol efecte, en
el lloc i la data indicats a l’inici.
SEGON.- DETERMINAR que la despesa corresponent a l’aportació extraordinària de l’any
2020 figura dotada al pressupost d’aquest exercici (RC-200018616) i la corresponent a l’any
2021 per import de 435.732,25 € resta condicionada a l’aprovació de la dotació
pressupostària corresponent en l’exercici 2021.
TERCER.- DETERMINAR que la despesa corresponent a l’aportació d’aquest Ajuntament
resta condicionada de manera suspensiva a la tramitació del corresponent expedient
administratiu i l’aprovació per l’òrgan competent de les aportacions previstes en el conveni
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de conformitat amb la formula jurídica que es determini, així com a l’existència de crèdit
suficient en els pressupostos dels exercicis 2022 a 2026.
QUART.-TRASLLADAR el precedent acord al Gabinet de l’alcaldia, a l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a la Secretaria general del Ple, a la Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria i a la Secció de Contractació i Patrimoni de l’Ajuntament,
als efectes adients.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la societat Fira 2000, SA, a la Generalitat de
Catalunya, a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria, Serveis i Navegació de Barcelona.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
ACORD 5.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 40
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 141/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/45896/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Antes de intervenir en este punto, quisiera matizar las palabras del
Sr. Antoni García, decirle que o está sordo o no ha querido entender lo que ha dicho el
Partido Popular, porque el Partido Popular ha hablado explícitamente de que estamos a
favor de la ampliación de la Fira de Barcelona, de que entendemos que es una oportunidad
para los ciudadanos de L’Hospitalet y en cualquier caso, lo que a nosotros nos alegra es
que tenga tanta motivación, a la hora de hablar de la Fira de Barcelona y que vengan
empresas y se amplíe la Fira porque hay más feriantes que pueden venir a exponer a la
ciudad de L’Hospitalet, pero eso se contrarresta con la gestión que hacen ellos al frente del
gobierno de la Generalitat, que lo que hace es ahuyentar a las empresas en Cataluña.
Por lo tanto, le insto a que trabaje en la misma dirección, la dirección es la buena, es la de la
Fira, la de que venga gente aquí, vengan a Cataluña y que finalmente se exponga en la
ciudad de Barcelona.
Respecto a la modificación de crédito número 40, nosotros por un lado, estamos de acuerdo
en el objeto de la modificación, en el sentido de que bueno pues hay partidas que ahora
mismo no se van a utilizar y se van a destinar para otras, cosas que no estaban previstas y
que son necesarias y por lo tanto, podemos estar de acuerdo, lo que no estamos tan de
acuerdo y por eso nos vamos a abstener, es cuando ustedes hablan que hay una
modificación de crédito, en concreto para una partida de estudios y treballs tècnics en el
tema de medio ambiente, o estudis i treball tècnics de propostes i planificació, pues más de
130.000 euros por tanto, nosotros, hay una parte de esa modificación que podemos
entender que es positiva y necesaria, y que no estaba prevista pero hay otra que
entendemos que los estudios y trabajos técnicos, ahora mismo, pues tenemos personal en
la casa que lo puede hacer perfectamente. Gracias.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Dèiem als anteriors plens virtuals, que érem conscients de que l’impacte social no permetria
executar el pressupost que vam aprovar el passat mes de febrer, sent necessaris tots els
recursos que es poguessin obtenir.
Recordàvem també que L’Hospitalet En Comú Podem ens hem pronunciat reiteradament en
sentit oposat al recurs excessivament freqüent de l’equip de govern a la tècnica de la
modificació de crèdit.
I tot i així, plantejàvem que no definiríem els nostres posicionaments en funció de la figura
emprada, sinó de la procedència i destinació dels crèdits objecte de modificació i de les
prioritats polítiques que defineixen els mateixos. Qüestions totes elles que donarem per
reproduïdes als punts següents de l’ordre del dia.
Al cas del dictamen número 5, a l’expedient se’ns indica que s’ha desistit de la renovació del
contracte per treballs de conservació i renovació de l’espai verd urbà i l’arbrat de
L’Hospitalet, com a resultat del qual, aquest ha de ser prorrogat i, en conseqüència, es pot
anul·lar la partida inicialment assignada a aquesta renovació, quedant un romanent de més
d’un milió d’euros.
El dubte que ens sorgeix és que desconeguem els motius del desistiment, afectant a una
matèria especialment sensible si tenim en compte la situació en que es troba l’arbrat de la
ciutat i el tractament general que rep aquesta parcel·la de l’activitat municipal, màxim en un
moment en que l’existència d’espais municipals saludables són absolutament
imprescindibles per a la salut pública.
En base a les consideracions anteriors, L’Hospitalet En Comú Podem expressarem la nostra
abstenció respecte a aquesta proposta de dictamen. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Si mire, votaremos favorablemente a esta aprobación de expediente de crédito y aprovechar
para decirle al Sr. Toni García que ya está bien de embarrar a la gente, y de decir, mire la
gestión que usted siempre alude y siempre embarrar, estoy orgulloso de ella y fue perfecta,
en todo, deportiva y económica, por mucho que usted diga y siga diciendo.
Se lo reitero otra vez, si usted tiene algo que decir, en vez de embarrar tanto, vaya al
juzgado directamente, y dé un paso más, hombre, y acuse de una vez públicamente para
que yo pueda llevarle a usted al juzgado ya que usted no tiene narices de ir al juzgado,
solamente embarrar, que así no se hace política, hombre.
El adversario político se combate de otra manera, no embarrando y diciendo mentiras
porque está archidemostrado, y del que me siento orgulloso de la gestión que viene
refiriéndose siempre. Ya está bien, al juzgado de una vez y menos rollo y menos cuento.
Nada más.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Votaré a favor d’aquest dictamen, però deixi’m abans que li digui
a la Sra. Esplugas que es miri l’economia catalana, que l’economia catalana creix per sobre
del PIB i l’estatal.
Hi ha una diferència entre vostès i nosaltres, nosaltres som un partit que no té casos de
corrupció, vostès tenen més de mil condemnats de corrupció, i a més tenen set ministres de
l’època d’Aznar que estan acusats de corrupció. Per tant, vostès són un partit podrit de
corrupció en tots els seus estaments.
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Sr. Miguel García, Esquerra Republicana no l’acusa de res, qui ha dit que ha fet una mala
gestió és l’actual Junta directiva, a nivell econòmic i no tingui cap dubte que possiblement
tindrà sorpreses en els propers mesos.
Des d’Esquerra Republicana, en aquest punt, únicament voldríem manifestar i demanaríem
a l’equip de govern que les modificacions de crèdit, es poguéssim separar perquè hi ha
algunes modificacions de crèdit que podem estar, més a favor, per exemple amb el
manteniment d’edificis municipals o en la conservació de diferents altres aspectes, però ens
costa veure el tema dels estudis, per tant, aquest és l’últim Ple que poden vostès portar
modificacions de crèdit que s’acaben acumulant, però per poder fer un debat adient, estaria
bé que es poguessin portar les modificacions de crèdit d’una altra manera i no barrejar
diferents modificacions de crèdit de les quals, podem tenir diferents tipus de posicionaments
segons aquella modificació que es pugui fer.
Tot i així, el nostre grup polític el que farà és votar a favor d’aquesta modificació de crèdit
perquè entenem que gran part d’aquestes modificacions van a la millora d’edificis municipals
i també de la pista esportiva, per exemple, del Torres i Bages, entre d’altres inversions que
aquí es contemplen.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Per aclarir algunes de les coses que s’han dit. Comencem pel principi,
el tema d’on traiem els diners per conservació de zones verdes. Tenim en marxa un plec de
condicions per fer una contractació. Aquesta contractació es durà a terme durant aquest any
2020, perquè hi ha hagut una impugnació en el plec de condicions i en tant que es resolt
aquesta impugnació i s’acaba el procediment, és evident que abans del 31 de desembre no
estarà el contracte adjudicat, el nou contracte.
Per tant, com no estarà el nou contracte adjudicat, aquests diners que estan per sobre de
l’actual contracta, no s’hauran de disposar d’ells, per això, els recuperem i fem aquesta
modificació o incrementem les partides que venen a sota.
El Sr. Toni Garcia deia, i alguna vegada ha sortit en un altre Ple, el tema aquest de les
modificacions. Podríem repartir-lo millor perquè hi ha coses dintre de la modificació que
estem d’acord i coses que no. Això ja els anuncio que si ho fem així, són només
modificacions. Jo ho dic perquè desprès es queixaran. Quan ho fem així el què agrupem és
per secció pressupostària o programa pressupostari.
Per tant, en aquest cas, és tot un seguit de qüestions que van a parar a l’àrea d’EPHUS que
tenen a veure amb obres i al final i amb els estudis. En el tema dels estudis, ja els hi dic, en
què s’està pensat per fer quins estudis. Un estudi sobre cobertes verdes a la ciutat, un
estudi sobre l’arbrat en concret de l’avinguda Catalunya i en el carrer Alhambra, un per fer
un pla director sobre l’aigua, a l’ús de l’aigua no potable, un per fer un estudi de com
incorporar clàusules socials en els nous contractes que traiem a licitació i un estudi per fer
un pla d’usos diferenciat del conjunt de l’espai públic de la ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé doncs, clarificats aquests dubtes que hi havia respecte als estudis i jo també, el Sr.
Belver deia, i podíem fer una modificació de crèdit per cada partida però clar, jo també
apel·lo a l’economia processal, perquè clar, cada modificació de crèdit significa una altra
limitació administrativa per part de tot l’equip tècnic que hi participa.
Per tant, crec que també hem de cercar un cert equilibri, totes les explicacions que calguin,
tota la informació que sigui necessària dins de cada un dels expedients, però jo no seria
partidària de cada una d’aquestes partides fer una modificació de crèdit. En tot cas, tot és
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millorable com sempre.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 23 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i amb 4 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 122/2020 de compliment de
la LOEPSF i 123/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 40 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 141/2020 en la modalitat de Transferència
de Crèdit (973.754,69 euros); d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
8.461.390,80
8.406.553,49
7.051.049,32
15.280.000,00
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
114.906,56
0,00 28.895.940,02
8.178.634,65
0,00 98.275.845,36
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.667.011,76
0,00 12.229.383,61
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
58.601.470,47
0,00 320.001.470,47
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
5.419.424,32
-1.287.000,00
3.623.095,68
-500.000,00
38.135.211,47
2.129.841,23
108.564,18
4.898.518,20
58.601.470,47

0,00 96.173.815,39
-973.754,69
973.754,69 116.301.624,39
0,00
1.015.000,00
0,00 22.039.902,00
0,00
0,00
0,00 46.596.602,27
0,00 10.536.394,72
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 320.001.470,47

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 6 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 6.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 42
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 139/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/50059/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno la modificación de crédito que corresponde al número 42, es
una modificación de crédito de casi 4.000 euros y la baja es por las inversiones públicas
locales no determinadas procedentes del año 2018 y en contraposición, la modificación de
crédito va destinada a la climatización de la sala del local de la Asociación de la petanca en
el nuevo casal de Bellvitge.
Por tanto, nosotros entendíamos que era una inversión que no estaba planificada y que es
necesaria y por tanto, en este caso, sí que votaremos a favor. Gracias.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. En quant a la proposta de modificació de crèdit número 42, relativa a la
climatització del local de l’Associació de petanquers de Bellvitge, ubicat al nou casal, no
sembla tractar-se d’una actuació urgent, màxim tractant-se d’una entitat que desenvolupa la
seva activitat a l’aire lliure i d’unes actuacions a executar en unes instal·lacions que
actualment estan tancades, exactament igual que la resta dels casals.
No obstant, tenint en consideració que, donada la situació de salut pública existent, és molt
important fomentar el desenvolupament de l’activitat esportiva a l’aire lliure, especialment
entre els col·lectius més afectats per la pandèmia, com és el cas de la gent gran,
L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem favorablement respecte al dictamen que
aquí se’ns porta a consideració.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Votaremos también a favor de esta modificación de crédito número 42 sin más preámbulo.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit
que és per finançar la sala del local de petanca al nou casal de gent gran de Bellvitge, que
esperem que puguem inaugurar de manera immediata quan passi aquesta crisi sanitària,
perquè malauradament quan ho anàvem a inaugurar, que em sembla que era pel mes de
març, si no vaig errat, és quan ens va agafar aquesta pandèmia que continuem patint.
Per tant, votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 6 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
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Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 125/2020 de compliment de
la LOEPSF i 126/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 42 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 139/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit Extraordinari (3.915,45 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
114.906,56
0,00 28.895.940,02
8.269.721,65
0,00 98.366.932,36
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00 12.232.221,18
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
58.695.395,04
0,00 320.095.395,04
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80

6.073.815,39
5.510.511,32
-1.287.000,00
3.623.095,68
-500.000,00
38.138.049,04

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

2.129.841,23
108.564,18
4.898.518,20
58.695.395,04

8.406.553,49
7.051.049,32
15.280.000,00
261.400.000,00

0,00 96.173.815,39
0,00 116.392.711,39
0,00
1.015.000,00
0,00 22.039.902,00
0,00
0,00
-3.915,45
3.915,45 46.599.439,84
0,00 10.536.394,72
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 7 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 7.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 43
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
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L’EXPEDIENT 147/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/40116/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la modificación número 43 que nos plantean es de más
de 8.000 euros, en este caso la baja es en estudios y trabajos técnicos presupuestados y
que no se van a llevar a cabo y la alternativa es pagar la cuota del Fons Català de
Cooperació per al Desenvolupament, 7.500 euros y la cuota de la Coordinadora Catalana
d’Ajuntaments Solidaris del Sahara, de 718 euros.
Nosotros entendemos que en este caso, nos vamos a abstener porque no pone el destino,
en este caso, de los importes, sino porque entendemos que ha sido esto una mala
previsión. En tanto que las cuotas son anuales y entonces no entendemos cómo el
presupuesto inicial no se pensó en llevar a cabo el pago de estas cuotas que son anuales y
por tanto, no responde, o sea, responde a una necesidad que es una obligatoriedad a la
hora de hacer el pago de las cuotas pero una mala planificación que no se ha previsto.
Por tanto, en este caso, no lo vemos justificado sino que creo que debería haber una
previsión inicial que no ha habido. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Pel que fa a la proposta de modificació de crèdit 43, de transferència de crèdit amb
destí, a partides de cooperació, com és la quota del Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament i de la Coordinació Catalana dels Ajuntaments Solidaris amb el Sàhara,
es tracta de quanties que efectivament haurien d’haver estat previstes pressupostàriament i
per tant,–s’interromp la connexió-.

SRA. ALCALDESSA
No sé, Sra. González, vostè pot fer la intervenció de la seva companya o esperem si
retorna?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Mejor esperamos si vuelve.

SRA. ALCALDESSA
Doncs si no hi ha cap inconvenient, passaria la paraula al Sr. Miguel García. Li faltaven
quatre minuts.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. Mire nosotros a veces tenemos fama de ser duros con las
modificaciones de crédito pero cuando las modificaciones presupuestarias son favorables
como las dos anteriores, las votamos a favor, sin más consideración, poco debate.
Pero esta es un ejemplo de dejadez de la gestión que tenemos que destacar para que al
menos, traten de corregir errores injustificables como este y que parece que a veces,
efectivamente, injustificables, no pondré otro calificativo.
Que un ayuntamiento de estas dimensiones se le pase pago de las cuotas anuales a
entidades a las que está afiliada pues parece, lo vuelvo a decir, que no es correcto.
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Nos parecen pretextos injustificables que nos digan en octubre que se les ha pasado por los
atrasos de la gestión municipal, por el cambio en la organización del gobierno que fue en
primavera del año pasado y en el nuevo reparto de las competencias y por los nuevos
circuitos de fiscalización de las cuotas de afiliación a entidades sin ánimo de lucro.
Pero eso, nos vamos a abstener porque no estamos de acuerdo para qué se destina esto.
Nos vamos a abstener para que se corrija y se reprima entre comillas lo de reprimir, se
corrija más bien, esta historia y se le diga a quien ha estado haciendo esa competencia que
por favor ponga más atención para que esto no pase. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Em sembla que la Sra. Lozano ja té cobertura, ara la veiem.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, havia perdut la connexió, disculpeu. No sé si heu arribat a sentir alguna cosa.

SRA. ALCALDESSA
El primer minut l’hem sentit.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Em centro en el últim paràgraf, però en qualsevol cas, en el posicionament pròpiament dit i
ja està.
Simplement traslladar, no obstant, tenint en consideració que la situació econòmica
originada per la pandèmia que fa especialment necessari donar compliment als
compromisos econòmics adquirits amb les entitats, també amb aquelles que desenvolupen
la seva activitat en països, en zones que necessiten de la cooperació internacional per a
desenvolupar la seva activitat quotidiana i prioritzant aquesta qüestió, ens pronunciarem
favorablement respecte a aquesta proposta de modificació de crèdit.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Alcaldessa. Per manifestar el vot positiu d’Esquerra Republicana a aquest
dictamen. És un dictamen per pagar una sèrie de quotes al Fons Català de Cooperació i a la
Coordinadora d’Ajuntaments Solidaris amb el Sàhara. Són dos entitats que estan realitzant
una bona tasca en l’àmbit de la cooperació internacional i també en l’àmbit de la solidaritat.
Per aquest motiu des d’Esquerra Republicana votarem a favor d’aquest dictamen.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Per aclarir, molt ràpidament. Hem de pagar aquestes quotes a través d’una modificació de
crèdit per generar crèdit, no per una mala previsió en el pressupost del 2020, com s’ha dit,
perquè són quotes de l’any 2019, per això s’han de fer a través d’una modificació de crèdit
perquè són d’exercicis anteriors.
El què sí que va passar i això sí que és cert, és que es va fer, si vostès volen dir-ho així, una
mala gestió en el 2019, perquè en el 2019 no es van atendre els pagaments que sí estaven
en el pressupost. Estaven en el pressupost però diguéssim per un error, des d’un punt de
vista de la gestió, no es va fer la tramitació del pagament d’aquestes dues quotes. Perquè
són entitats que no és que l’Ajuntament ara s’hagi incorporat a aquestes associacions o en
el Fons Català o en la Coordinadora dels Ajuntaments Solidaris amb el Sàhara, que fa anys
que pertanyem a totes dues associacions, però l’any passat va haver-hi aquest error.
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Per la qual cosa, per una banda, disculpes per l’error i la modificació de crèdit ve donada
perquè són quotes de l’any anterior.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 7 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5
vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 128/2020 de compliment de
la LOEPSF i 129/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 43 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 147/2020 en la modalitat de Transferència
de Crèdit (8.218,00 euros); d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
8.269.721,65
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
58.695.395,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
0,00
5.510.511,32
-8.218,00
-1.287.000,00
0,00
3.623.095,68
8.218,00
-500.000,00
0,00
38.138.049,04
0,00
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
58.695.395,04
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.366.932,36
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.095.395,04
DEFINITIU
96.173.815,39
116.384.493,39
1.015.000,00
22.048.120,00
0,00
46.599.439,84
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 8 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 8.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 44
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 148/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/52204/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. La modificación de crédito número 44, se nos planteó una
modificación por un importe de 36.000 euros, bueno atendiendo la crisis provocada por la
COVID el destino de esta modificación de crédito es ayudar al apoyo al comercio, a la
información a través de las asociaciones de comerciantes que no citaré, por tanto, nosotros
en este caso sí que vemos plenamente justificada esta modificación de crédito atendiendo la
necesidad que tienen nuestros comerciantes y por tanto, todo lo que sea ayudar en este
sentido, nosotros votaremos favorablemente a este dictamen.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. En relació a la modificació de crèdit número 44, destinada a
subvencions de les entitats de comerciants de la ciutat, per tal de fer front a la situació
originada per la pandèmia de la COVID-19.
És una realitat objectiva que la desactivació econòmica que ha originat la pandèmia, la
disminució del consum, la reducció de les despeses de les famílies, la paralització de
sectors complerts d’activitat, com ha estat el cas d’alguns sectors de comerços, hostaleria o
restauració, com en aquests moments mateix, han provocat una situació econòmica i social
dificilíssima entre amples sectors comercials de la ciutat.
Cal doncs prestar suport als sectors més afectats, així com a les entitats de la ciutat en que
s’organitzen, a fi i efecte d’acompanyar i esmenar les seves dificultats i necessitats i per
tant, en base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte a aquest punt de l’ordre del dia. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Antes una aclaración, creo Sra. Alcaldesa que usted al decir en la anterior hemos votado a
favor, yo creo que nos hemos posicionado con abstención en el punto número 7. En el
resumen creo que usted ha dicho que era favor pero hemos dicho abstención.

SRA. SECRETÀRIA
La votación de la que tengo nota yo, en el punto 7 es 22 votos a favor que són PSC,
Esquerra i L’Hospitalet en Comú Podem i 5 abstencions de Ciutadans i Partit Popular.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perfecto, entonces es que yo he escuchado mal, Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
No, Sr. García, lo ha dicho bien, porque yo lo tenía mal apuntado.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno es igual, la cuestión es que se ha aclarado, eso no es problema, el que tiene boca se
equivoca.
Este punto número 8, nos congratulamos es un tipo de modificación presupuestaria que
creemos sinceramente que los vecinos para dar una subvención al colectivo de
comerciantes de una ciudad que tan mal lo está pasando por la crisis de la COVID.
Sin embargo, aunque estamos de acuerdo y nos parece bien, nos parece insuficiente 6.000
euros a cada grupo de comerciantes de la ciudad, son 36.000 euros en total, con lo que está
pasando es que es un agravio comparativo con otras cosas que ustedes hacen. Quizás de
todas las prioridades que tiene el gobierno, que tienen el legítimo derecho para tener las
prioridades que le parezca que para eso gobierna y para eso le han dado la confianza, pero
sinceramente creo que habría que ser un poco más generoso porque la verdad es que es
un colectivo que lo está pasando fatal y que me congratulo que creo es poco, pero que en
cualquier caso más vale poco que nada y que hay que estar pendiente –s’interromp la
connexió-.
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SRA, ALCALDESSA
Sr. García, en todo caso, si hay algún compañero suyo de su grupo que quiera comentar
alguna cosa o esperamos. Le damos la palabra al Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Que votamos a favor y ya está. ¿Vale?

SRA. ALCALDESSA
Ahora se le ha entendido muy bien.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit de 36.000 euros,
que és el resultat dels 6.000 euros que donem a les associacions de comerciants que hi ha
a la nostra ciutat que serveixen per finançar aquelles despeses relatives a la COVID-19,
durant aquests mesos de confinament.
Són 6.000 euros, probablement no són suficients, però crec que també aquest ajuntament i
així crec que ho ha recollit en el Pacte de Ciutat que estem elaborant, doncs, també ha de
donar resposta a la manca de crear ajuts als comerciants, a la línia de subvencions tal i com
han fet altres municipis del nostre entorn.
Per tant, creiem que aquesta modificació de crèdit és l’inici de més ajudes, de més ajudes
que haurem de donar des d’aquest consistori a les diferents associacions de comerciants
per poder-los ajudar a la reactivació econòmica del comerç local de L’Hospitalet que és una
eina essencial per a l’economia de la nostra ciutat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breument Alcaldessa. Això és fruit d’un acord que des de l’àrea de comerç, es va
arribar amb les associacions de comerciants, tenint en compte algunes qüestions i crec que
respondré a tot el què han dit vostès.
Per una banda, les associacions de comerciants van decidir, en aquest període, no cobrar
les quotes dels seus associats per tant, mantenir una minva d’ingressos i nosaltres encara
que es pot pensar evidentment, que el què estem fent és aportar pocs diners, però pensin
que quan nosaltres aportem per la via de la subvenció, desprès s’ha de justificar i per tant,
hem d’aportar una quantitat de diners que les associacions desprès facin en activitats que
puguin justificar, ja que si no ens trobaríem en que l’any que ve a sobre, els hi demanaríem
que tornessin els diners.
Per tant, hem hagut d’ajustar, i d’acord amb les associacions de comerciants, a través de
l’àrea de comerç, una quantitat que ells puguin fer activitat que desprès puguin justificar de
manera adequada i amb aquesta idea el què fem és suplir com a mínim, si no mentre no
puguin cobrar les quotes dels seus associats.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Ho ha explicat perfectament el nostre portaveu, l’únic que era per aclarir el comentari que ha
fet el portaveu de Ciutadans.
Aquesta subvenció ja ho ha explicat perfectament el portaveu, pel concepte que és i la
quantitat que estem parlant. Però les associacions de comerciants cada any tenen diferents
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subvencions per activitats i per portar la promoció del comerç als barris i aquesta es
continuarà donant.
Justament la setmana que ve des de la comissió de qualificació que es portaran aquestes
subvencions de cada entitat que és l’activitat que fan per promocionar, això era pel COVID,
però això no és només la subvenció que donem, donem a part aquesta.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Un segundo Sra. Alcaldesa, por favor, supongo que lo que ha dicho es coherente, no he
oído casi nada. Me figuro que lo que ha dicho la Sra. Sariñena es coherente, porque parece
ser que vamos en la línea de hacer las cosas bien con los comerciantes, parece ser. Es que
no la he oído casi nada. Estoy convencido que lo que ha dicho es coherente, porque vamos
viendo lo que se hace. Nada más.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 130/2020 de compliment de
la LOEPSF i 131/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 44 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 148/2020 en la modalitat de Transferència
de Crèdit (36.000,00 euros); d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
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següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
8.269.721,65
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
58.695.395,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
0,00
5.502.293,32
-36.000,00
-1.287.000,00
0,00
3.631.313,68
36.000,00
-500.000,00
0,00
38.138.049,04
0,00
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
58.695.395,04
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.366.932,36
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.095.395,04
DEFINITIU
96.173.815,39
116.348.493,39
1.015.000,00
22.084.120,00
0,00
46.599.439,84
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 9 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 9.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 45
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 150/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT
DE CRÈDIT. AJT/53651/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. En este caso, el equipo de gobierno nos plantea una modificación
de crédito de 414.000 euros, la baja es la actuación de la señalización unidireccional de la
ciudad y en contraposición el destino es el “projecte de rehabilitació energètica i altres
actuacions de millora en l’edifici consistorial”.
Han surgido nuevos problemas estructurales a la hora de llevar a cabo la obra y la
liquidación de las obras, un error en el pago del IVA, por tanto, entendemos que hay una
necesidad clara de enmendar estas dos situaciones y por tanto, el Partido Popular votará a
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favor. Gracias.

Essent les 18:01 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies, Sra. Marín. Respecte a la modificació de crèdit 45, per destinar l’import de dues
actuacions diferents.
En primer lloc, la cobertura de despeses d’inversió relacionades amb imprevistos a les obres
de rehabilitació de l’edifici B, concretament a la trobada de fibrociment d’amiant i les
despeses associades a la seva retirada per empresa especialitzada. És una tasca que és
obligatòria afrontar per tal de garantir l’ús de les instal·lacions en condicions segures, tant
per exigències de salut laboral de les treballadores municipals, com per a la ciutadania en
general i, per tant, que no pot ser ajornada.
Potser, menys justificable sembla la segona partida per a afrontar un nou càlcul de l’IVA
associat a la liquidació de les obres, ja que si es va cometre un error en la liquidació es
podria haver evitat la necessitat d’introduir la modificació. No obstant, malgrat aquest fet,
s’ha de procedir igualment a la liquidació tributària corresponent.
Per tant, donat el caràcter no previsible d’ambdues necessitats, així com la disponibilitat de
crèdit existent, retingut des del passat 8 d’octubre, L’Hospitalet En Comú Podem ens
pronunciarem favorablement respecte a aquesta modificació de crèdit que se’ns porta a
consideració al dictamen número 9. Gràcies.

Essent les 18:02 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sin más preámbulo votaremos a favor de ese punto.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Sra. Alcaldessa. Votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit, una
modificació que és per finançar part de les obres de l’edifici B de l’Ajuntament de
L’Hospitalet, que com han dit altres companys del consistori, s’han trobat amiant en les
obres. Sempre passa això quan es fan obres a casa, i també passa a nivell de l’Ajuntament
de l’Hospitalet i per tant s’ha de fer front a aquests imprevistos, i també en el tema de
liquidar l’IVA de les obres d’un equipament social com és la plaça Europa i per aquest motiu,
des d’Esquerra Republicana creiem que aquestes modificacions de crèdit són necessàries i
hi votarem favorablement.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absents el Sr.
Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del PSC i el Sr. Jesús Amadeo
Martín González, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord següent:
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“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 133/2020 de compliment de
la LOEPSF i 134/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 45 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 150/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdit (414.777,70 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
0,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
0,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
114.906,56
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
8.269.721,65
0,00
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
2.166.217,56
0,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85 10.669.849,33
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 31.398.692,75
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
6.076.007,19
0,00
TOTAL
261.400.000,00 58.695.395,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
ANTERIOR
ACTUAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
6.073.815,39
0,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
5.466.293,32
0,00
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
-1.287.000,00
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
3.667.313,68
0,00
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-500.000,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80 38.138.049,04
-40.403,70
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
2.129.841,23
40.403,70
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
108.564,18
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
4.898.518,20
0,00
TOTAL
261.400.000,00 58.695.395,04
0,00
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.366.932,36
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.095.395,04
DEFINITIU
96.173.815,39
116.348.493,39
1.015.000,00
22.084.120,00
0,00
46.559.036,14
10.576.798,42
7.159.613,50
20.178.518,20
320.095.395,04
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 10 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 10.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 46
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 151/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/53387/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al dictamen número 10 de la modificación de crédito 46,
se nos plantea una modificación por un importe de 70.000 euros. La baja es publicación en
diarios oficiales y el alta, en este caso sería transferencias a instituciones sin ánimo de lucro
que aquí se enumeran de entidades destinatarias, objeto de la modificación de crédito.
Nosotros entendemos que esta modificación de crédito, dado el contexto social y económico
que estamos viviendo, está plenamente justificada una vez más y por tanto, el Partido
Popular votará a favor de esta modificación. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Ens referim a la modificació de crèdit número 46, que partint de la baixa
d’un crèdit destinat inicialment a la publicació de diaris oficials, es destina ara a subvencions
de diverses entitats.
Es tracta, en tots els casos, d’entitats dedicades a activitats de lleure, també activitats
d’estiu que, com a resultat de la pandèmia de la COVID-19, han experimentat un sobrecost
a la seva activitat, com ha resultat precisament de l’aplicació dels protocols vinculats amb
aquesta situació de risc per a la salut i que ha implicat un augment del número de monitors
necessaris, desprès en mesures de protecció sanitària com guants, mascaretes, etc.,
protocols de neteja d’espais.
En definitiva a fomentar activitats de lleure molt necessàries, en condicions segures, sempre
per la població en general, però molt especialment en aquesta època de pandèmia, per als
infants, per als joves i per col·lectius en situació d’exclusió social amb els que treballen
algunes de les entitats destinatàries de les quanties.
En base a aquestes consideracions, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte a aquest dictamen. Gràcies.

Essent les 18:06 hores, s’incorporen a la sessió els Srs. Jaume Graells Veguin i Jesús
Amadeo Martín González, regidors dels grups polítics municipals del Partit dels Socialistes
de Catalunya i de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía, respectivament.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Esta modificación de crédito está perfectamente justificada y tiene todo nuestro apoyo
porque se trata de ayudar en el sobrecoste observado por el COVID en las actividades
infantiles del verano. Sin más preámbulo votaremos a favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit de més de
70.000 euros que estan destinats a diferents esplais de la nostra ciutat, per fer front
despeses del COVID -19.
I voldríem aprofitar aquest punt per posar en valor un cop mes la labor, l’esforç, dedicació i
bona feina que estan fent les entitats de lleure de la nostra ciutat amb els nostres infants i
joves, en un context de crisi sanitària que malauradament ens està fent augmentar las
desigualtats socials a la nostra ciutat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 10 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 135/2020 de compliment de
la LOEPSF i 136/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 46 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 151/2020 en la modalitat de Transferència
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de Crèdit (70.346,00 euros); d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
8.269.721,65
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
58.695.395,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
0,00
5.466.293,32
-70.346,00
-1.287.000,00
0,00
3.667.313,68
70.346,00
-500.000,00
0,00
38.097.645,34
0,00
2.170.244,93
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
58.695.395,04
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.366.932,36
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.095.395,04
DEFINITIU
96.173.815,39
116.278.147,39
1.015.000,00
22.154.466,00
0,00
46.559.036,14
10.576.798,42
7.159.613,50
20.178.518,20
320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 11 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

DICTAMEN 11.APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
NÚM. 47 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 153/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA
DE CRÈDIT. AJT/54203/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto a la modificación de crédito número 47, es una
modificación por un importe de 181.000 euros, procedente como baja, de la celebración de
los servicios de las fiestas mayores y como alta, el destino de varias asociaciones de la
ciudad, proyectos culturales, que serán objeto, en este caso, de una subvención.
Por tanto, nosotros entendemos que a día de hoy, también es necesario apoyar la cultura,
en este sentido, un sector que se ha visto también gravemente afectado por la crisis del
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COVID y por tanto, también entendemos que de la misma manera pues que hay otros
sectores de la ciudad que se les está ayudando como es por ejemplo, acabamos de
aprobar, por el tema de los comerciantes, en este caso, pues el de la cultura hay que
echarles una mano y por tanto, el Partido Popular votará a favor. Gracias.

Essent les 18:08 hores, abandona la sessió la Sra. Lluïsa Carmona Martínez, regidora
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Pel que fa a la modificació de crèdit número 47, aquesta guarda moltes
similituds amb les dues anteriors, ja que preveu subvencions destinades, en aquest cas, a
entitats culturals de la ciutat, sobre la base de projectes culturals concrets, en alguns casos
que compten, a més a més, de forma molt interessant, com a fet diferencial temàtiques
sobre gènere i sexualitat.
Subvencions finançades amb càrrec a una partida destinada inicialment a la prestació de
serveis de festes populars i, per tant, es tracta de seguir destinant aquest crèdit a la
realització d’activitats culturals destinades a l’impuls d’un dels sectors més damnificats per
les mesures restrictives associades a la gestió de la situació d’emergència sanitària causada
per la pandèmia de la COVID-19.
La cultura és també un servei de primera necessitat per la ciutadania, que ens fa més
lliures, ens permet créixer i desenvolupar-nos com a persones, potenciant la nostra
dimensió humana en el sentit més profund del terme i, per tant, és una eina de primer ordre
per construir ciutadania.
En base a aquestes consideracions, L’Hospitalet En Comú Podem votarem favorablement
respecte a aquesta proposta de modificació de crèdit. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No veig la petició de Ciutadans, Sr. García? Em sembla que no vol la paraula, doncs, Sr.
Toni Garcia d’Esquerra Republicana.

SR. MARTÍN GONZALEZ (Cs)
Que de este punto sí, lo que pasa es que creo que Miguel, a lo mejor, tiene un problema
porque no sale su cámara pero de este punto sí.

SRA. ALCALDESSA
Es que tampoco me había pedido la palabra, por eso le he preguntado, porque no me
l’havia demanat, igual sí té algun problema. Li passo la paraula al Sr. Toni Garcia, i en tot
cas, donem una mica de temps a veure si és possible que li vingui la connexió.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. La cultura és un dels sectors també que està patint les
conseqüències d’aquesta crisi econòmica que està provocada per la crisi de la COVID-19.
Està perdent molts diners perquè no pot desenvolupar la seva activitat amb normalitat i hem
de considerar des de les diferents administracions que la cultura és un bé essencial també
per a la ciutadania.
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Per aquest motiu, votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit per donar suport a entitats
culturals de la nostra ciutat, perquè puguin desenvolupar les activitats i creiem que tot
aquest pressupost de cultura en futures festes majors o de primavera, es pugui també donar
a les entitats culturals per reconvertir aquelles activitats que es puguin programar perquè
hem de donar suport a aquest sector que és un sector que malauradament està patint, com
altres sectors, les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i social que provoca la
pandèmia.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Disculpe, pero sí que he levantado la mano. Esta es una modificación de crédito con la que
no estamos totalmente de acuerdo, si bien, reconocemos que todos los sectores están
sufriendo problemas y todo son dignos de que se les ayude, pero no están en nuestra
prioridad.
Hay 35.000 euros para diversas charlas, debates, y ponencias sobre política, feminismo y
cultura, y proyección de documentales, musicales, perspectiva de género etc. ¿Creen que
es el momento?, quizás a lo mejor esto se podría dejar para después. En este momento,
con la que está cayendo, creemos que hay sitios, seguramente que están más necesitados,
que para estar dando este tipo de charlas y tal y que seguramente que van a necesitar más
estas ayudas que otros.
Por eso no vamos a votar en contra porque entendemos que esto es una cuestión de
criterios como respetamos todos los criterios, pero no sería el nuestro. Nosotros lo haríamos
de otra manera, seguramente abocaríamos esos recursos a otros sectores que creemos
que en este momento lo necesitan más.
Aquí también hay un totum revolutum donde hay distintas cosas, que como decía el Sr.
Belver, y creo, usted misma Sra. Alcaldesa, no vamos a hacer una modificación de crédito
para cada cosa puntual, pero sí es verdad que a veces es difícil votar a favor de una cosa,
cuando estás a favor o a medias de una y en otra.
Por lo tanto, vamos a abstenernos porque sería injusto votar en contra porque tampoco
pensamos que todo esté mal. En cualquier caso, sí hay alguna cosa que vemos que no, que
con la que está cayendo, es abocar esos recursos a otros sitios que creemos que son más
necesarios, no me extenderé más y votaremos abstención.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gracias Alcaldesa, muy rápido. Estoy intentando intervenir poco para darle agilidad a la
cosa en las modificaciones y allá donde los compañeros de los diferentes grupos ya
exponen lo que hay y lo explican perfectamente, pues ya lo doy por hecho, pero aquí como
ha habido algún matiz.
Yo creo que nos equivocaríamos si sólo apoyamos aquello que nos gusta. Las familias del
sector de la cultura, de las entidades y de las empresas que se dedican a hacer actividad
cultural también lo están pasando mal.
Más allá de que nos parezca mejor o peor, las actividades de unos u otros, creo que lo que
estamos haciendo y lo que estas modificaciones de crédito últimas que hemos estado
viendo que han contado, hasta ahora, con el apoyo unánime de todos los grupos,
precisamente lo que han buscado es eso, intentar paliar, en la medida de lo posible, o
porque se han hecho contratos para actividades, yendo más allá de lo que había previsto
inicialmente en el presupuesto y por tanto, ahora acordando los pagos y haciendo las
modificaciones para poder hacer frente a los pagos de las actividades que se han hecho,
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creo que no sería justo decir pues, como esto no nos gusta o no nos parece ahora
prioritario, pues este sector, hombre, pues, no, este sector no hace falta que lo ayudemos.
Hay que ayudar a todos los sectores, nos guste o no nos guste lo que hacen y el sector de
la cultura creo que todo el mundo ha reconocido que es un sector con fuerte necesidad.
Además hemos introducido cuestiones que tienen que ver con la violencia de género y con
las diferencias en temas de género y se han hecho algunos proyectos francamente
interesantes y hemos dado posibilidad, en muchos casos, a gente de la propia ciudad,
asociaciones y pequeñas empresas o pequeñas iniciativas profesionales de la propia ciudad
que lo que intentamos, de alguna manera, es paliar este momento tan complicado que están
pasando.

Essent les 18:16 hores, s’incorpora a la sessió, la Sra. Lluïsa Carmona Martínez,
regidora del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Essent les 18:17 hores, abandona la sessió, la Sra. M. Carmen Esteban Fernández,
regidora del grup polític municipal de Ciutadans - Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Si no hay ninguna intervención más, pasaríamos a la votación.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
He levanto la mano, Sra. Alcaldesa. No sé qué pasa si es que no funciona, ahora era para
responder al Sr. Belver, muy breve.

SRA. ALCALDESSA
Tiene la palabra.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
A ver señor, que yo, por eso he votado abstención porque aquí hay una serie de cuestiones
con las que nosotros creemos sí de verdad, que usted dice algo, como he dicho, usted es
capaz de voltear las cosas que parezca que los demás no tenemos la parte de razón, y creo
que todos tenemos una parte de razón, por eso hemos votado abstención, si no hubiera
votado en contra, si sabe a mí no me duelen prendas en decirle lo que pienso y votar en
contra lo que tengo que votar.
Hay cosas que nosotros creemos que pueden esperar, unas más que otras, y otras que son
evidentemente, hay que estar encima, vamos pero ya, porque alguno es que se trata de
incluso, puede, como decía el otro día un comerciante, “es que yo si no vendo mañana, mis
hijos no comen”. Entonces claro, necesitamos ver dónde tapamos las primeras vías de
agua.
Y a nosotros nos parece que explicar cosas de políticas, y otras historias como veo por
aquí, el debate sobre política y ponencia de política, de cultura, proyección de documental,
musicales con perspectiva de género que está muy bien pero que puede esperar un poco, a
lo mejor.
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Creo que sinceramente, por eso, le digo otra vez, he votado abstención Porque
seguramente pues no podemos dejar a nadie y todos tienen que ser recogidos en la red que
extendamos la administración para que no se estrellen. Pero de alguna manera, nosotros
tenemos otras prioridades y por eso hemos votado abstención.
Así que quede claro que no es que estemos en contra de la cultura, ni mucho menos, está
muy bien, pero que tiene que haber cultura y que hay que apoyarla.
Le diré una cosa, miren en el tema de la música y se lo voy a decir ahora, la música es la
que zurra las tripas de la gente, que no come. Sabe usted las tripas cuando no comen, ese
ruido “runrún”, esa música es a la que hay que atender primero y la otra que está muy bien
también, pero cuando no hay ese ruido, esa música en las tripas de la gente que se queda
sin comer, eso es lo que quería decir.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien pues gracias, no se hi hay alguien, de todas maneras, Sr. García, al menos en
L’Hospitalet, ese “runrún” que está usted comentando ahora, intentamos…

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Nos hemos abstenido y no está en nuestras prioridades. Cuando no es nuestra prioridad
nosotros nos abstenemos. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Le estaba diciendo Sr. García, no sé si me estaba escuchando, que esa música a la que
usted hacía referencia respecto al hambre de muchas personas que lo están pasando muy
mal, por suerte y eso sí que es una prioridad total y absoluta por parte de este gobierno, se
está realizando de una forma importante y precisamente esta misma semana teníamos una
reunión con una entidad del ámbito podríamos decir internacional, me refiero a Cruz Roja,
tampoco no es ningún secreto, en el que precisamente estábamos hablando de cómo
vamos a trabajar en esta segunda oleada de COVID-19, en el aspecto, precisamente, de
dar como prioridad absoluta el tema de la alimentación a todas las personas que
desgraciadamente no lo hubieran pensado nunca, pero se encuentran con una situación
tremenda y que tienen que acudir a los servicios sociales y lógicamente, también, a las
entidades que gestionan los recursos que el Ayuntamiento aporta para que no haya esos
ruidos que usted hacía referencia.
Pero también, lógicamente no solamente una ciudad se basa en que sus ciudadanos
puedan comer, eso es vamos, eso es lo básico y lo prioritario, sino que también, hay
colectivos como en estas modificaciones de crédito que se han estado ahora comentado,
como el sector de la cultura, como el sector del comercio, como el sector de la hostelería,
etc., sectores que evidentemente tendrán que tener un apoyo.
Esperemos y deseemos que sea por parte de todas las administraciones pero en principio,
de entrada, lo están teniendo por parte de la administración local que por otra parte es la
más cercana y la que tiene, seguramente, reaccionar, como siempre, sin mirar si tenemos
competencias o no, pero en todo caso, esos ciudadanos tienen todo el derecho a tener una
ayuda en la medida que tengamos capacidad y posibilidad.
Así que quiero agradecer también el voto expresado por parte de todos los grupos,
favorable, a excepción de Ciudadanos que ha mantenido la abstención y por tanto, quedaría
aprobada esta modificación de crédito.
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Essent les 18:20 hores, abandona la sessió el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

Essent les 18:21 hores, abandona la sessió el Sr. Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del
grup polític municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 11 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores
Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 3 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del PSC i la Sra. M. Carmen Esteban Fernández, regidora del grup
polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferències de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 137/2020 de compliment de
la LOEPSF i 138/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
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PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 47 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 153/2020 en la modalitat de Transferència
de Crèdit (181.600,00 euros); d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
8.269.721,65
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
58.695.395,04
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
0,00
5.395.947,32
-181.600,00
-1.287.000,00
0,00
3.737.659,68
181.600,00
-500.000,00 ,
38.097.645,34
0,00
2.170.244,93
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
58.695.395,04
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.366.932,36
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.095.395,04
DEFINITIU
96.173.815,39
116.096.547,39
1.015.000,00
22.336.066,00
0,00
46.559.036,14
10.576.798,42
7.159.613,50
20.178.518,20
320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 12 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 48
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 152/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT
DE CRÈDIT. AJT/54681/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, esta es la última modificación de crédito del Pleno y yo creo
que del año, si no estoy equivocada, la número 48. Se nos plantea una modificación por un
importe de 150.000 euros, nosotros, el destino de esta modificación de crédito es la
redacción del estudio previo a la Casa de Música.
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Entonces, viendo con buenos ojos y apoyando, como decíamos en el expediente anterior,
todo lo que es cultura y en este caso, en el proyecto de Casa de la Música, nosotros
entendemos que no es un proyecto nuevo, no es un proyecto que haya sobrevenido por el
tema del COVID-19, sino que nosotros entendemos que ha habido, en este caso, una mala
planificación a la hora de llevar a cabo todo, lo que es la proyección del proyecto, nunca
mejor dicho, de la Casa de la Música y por tanto, nosotros creemos que no responde a una
necesidad inmediata, sino que es una falta de planificación, como se ha venido dando en
otros expedientes y por tanto, en este caso, el Partido Popular se va a abstener. Gracias.

Essent les 18:23 hores, s’incorporen a la sessió els Srs. Jaume Graells Veguin, regidor
del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya i Rainaldo Ruiz Narváez,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula la Sra. Lozano. No se sent, Sra. Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Ara sí? Avui es veu que no només el Sr. García té problemes amb la tecnologia.
Respecte al dictamen número 12, per L’Hospitalet En Comú Podem creiem que no és
adequat el recurs a la modificació de crèdit, pel que fa a la inclusió de la partida
corresponent, qüestió que ja vam situar al Ple anterior, precisament amb motiu d’una
modificació de crèdit que tenia a veure amb el projecte de la Casa de la Música.
Crec que tothom vol tenir la Casa de la Música, i ens sembla molt correcte avançar
actuacions prèvies pel Pla d’Inversions Municipals 2020–2023.
El que ja no ens sembla tan correcte és el recurs a aquesta tècnica de la modificació de
crèdit per una inversió d’aquestes característiques.
I ens sembla igualment incorrecta la reprogramació de la despesa d’inversió per anul·lació
de projectes com el carril bici d’avinguda Carrilet-Famades – Rbla. Marina i la implantació
del carril bici a l’eix de l’avinguda de l’emèrit.
Es tracta de projectes vinculats al tipus de mobilitat sostenible que necessitem a la ciutat,
especialment en aquest moment d’emergència sanitària, en que l’ús de la bicicleta se’ns
presenta com una alternativa saludable vinculada a la pràctica d’exercici, però també a un
entorn i una mobilitat més segures front al contagi de la COVID-19.
Per tant, en base a les consideracions anteriors, tot i que ens sap molt greu perquè ens
sembla molt important la inversió en cultura, nosaltres som dels que volem el pa i les roses,
les dues coses. Però no només en cultura sinó especialment a la Casa de la Música, un
projecte molt necessari per a la nostra ciutat, la inversió en mobilitat segura i sostenible ens
sembla en aquests moments, igualment important i, per tant, L’Hospitalet En Comú Podem
ens abstindrem respecte a aquesta modificació de crèdit. Gràcies.

Essent les 18:24 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. M. Carmen Esteban Fernández,
regidora del grup polític municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía. Així mateix,
abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal
de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, la verdad es que esto de la Casa de la Música, ustedes ya
saben lo que hemos venido comentando permanentemente, no sabemos cuántas
modificaciones de los presupuestos se han hecho ya, este año, para la Casa de la Música.
Entre pitos y flautas y nunca mejor dicho, sabemos, que nos va a salir muy cara, 150.000
euros para la redacción ejecutiva del proyecto. En el pasado Pleno ya fueron 17.047, creo
recordar que era la redacción de estudios previos, súmenle ustedes la ingente de dinero que
a veces, no se justifica demasiado, a nuestro modo de ver, siempre digo que a nuestro
modo de ver y estamos admitiendo que los demás tengan otra forma de ver las cosas y que
quieran implantar pues lo que ellos dicen o tirar adelante con esos proyectos que ellos
tienen. Si todo es legítimo, lo que tiene uno que expresar lo que piensa y las prioridades que
tiene.
Mire, de verdad, no creemos que muchos ciudadanos comprendan que en esta pandemia,
cuando hay sectores enteros que no pueden ejercer la actividad con la que se ganan la
vida, este Ayuntamiento ande modificando los presupuestos para priorizar la Casa de la
Música, está muy bien, ya le digo y tiene usted razón, Sra. Alcaldesa, yo sé que este
Ayuntamiento, es el que más se mueve y no permite, en la media de sus posibilidades que
nadie pase hambre en nuestra ciudad, pero a veces pasa porque no pueden ustedes llegar
a todos los sitios y los recursos no son ilimitados y hacen esfuerzos, si se les reconoce,
como no, todos lo hacemos. Ustedes como gobierno tienen la obligación de hacerlo y
además estar ahí y eso no quiere decir, que a veces con recursos limitados los prioricemos
en sitios, sin olvidarnos que habrá momentos en que habrá que hacer política para que los
demás también tiren.
Como se suele decir, no solo de pan vive el hombre, también necesita otras cosas,
efectivamente, la cultura que es muy importante, pero cuando la música a la que tenemos
que atender es la del zurre de tripas, porque pueden haber algunos ciudadanos que se
queden sin poder comer, que lo hemos dicho. Yo me acuerdo que cuando era pequeño que
cuando teníamos apetito, venia un chaval, tu madre, parece que te zurren las tripas que
están vacías, ahí esa es la música que tenemos que atender primero, sin olvidarnos de que
hay otra música que es para el alma, que es para el recreo de las personas, y que como
decía antes, no sólo de pan vive el hombre.
Pero primero vayamos a donde hay que ir y a partir de aquí, tiempo habrá para ver otras
cosas, porque la emergencia es terrible y le reconozco Sra. Alcaldesa, no quiero que haya
enfrentamiento con esto porque yo reconozco que hace un esfuerzo importante para las
becas comedor, para tarjetas monedero. Estamos ahí, pues no faltaba más, que un
gobierno progresista, como dicen ustedes, que tiene conciencia social, se lo reconozco.
Prioridades que en este momento es muy importante, que la música del zurre de tripas sea
la primera a que atendamos y luego la otra música que también hay que atenderlas, pero un
poquito de espera porque son cientos de miles de euros los que llevamos gastados en esta
historia. Por eso nosotros vamos a votar en contra.

Essent les 18:26 hores, abandona la sessió la Sra. Lluïsa Carmona Martínez, regidora
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem a favor d’aquest dictamen. Manifestar
una vegada mes que la cultura és un sector econòmic que crea ocupació, que crea riquesa i
que està passant una situació de crisi molt forta però a mes, avui, jo crec que tenim el
projecte de la Casa de la Música que és un projecte que neix de la col·laboració pública i
privada, que a més té ADN de la nostra ciutat i que té un ampli reconeixement de diferents
forces polítiques i ho vaig manifestar al darrer Ple, el Parlament de Catalunya, les diferents
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forces polítiques que hi ha representades en el Parlament, des del Partit Popular, Ciutadans,
els Comuns, Esquerra Republicana, els Socialistes o Convergents, van posar de manifest
que la Casa de la Música era un gran projecte en l’àmbit municipal, en l’àmbit de la cultura
del nostre país.
Aquest projecte promou projectes musicals per apropar la cultura a les escoles i aquí hi ha
un projecte molt potent que treballa en aquesta direcció. Però la Casa de la Música també
és un espai on es promou els artistes, on es fomenta la cultura als centres educatius i a la
formació de professionals en l’àmbit musical, en l’àmbit tècnic, en l’espai de creació i
activitats diverses.
Per tant, la cultura no és un esdeveniment d’entreteniment, sinó la cultura ben entesa és un
motor econòmic, també en aquesta ciutat i sense cultura hem de dir que no hi ha futur,
perquè la cultura és essencial per a la formació de les persones i és necessari invertir en
cultura perquè invertint en cultura, formem a les persones, a part també estem creant una
activitat econòmica que crea llocs de treball i riquesa per a la nostra ciutat i per a la nostra
societat. Per aquest motiu votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, Sra. Alcaldessa, molt ràpid. Estem una altra vegada igual que parlàvem abans, estem
invertint en cultura, s’ha d’invertir en cultura? Sí. S’ha d’invertir en cultura en aquest
moment? Sí, i segurament en aquest moment més que mai, perquè si hem de sortir de la
pandèmia tots com un tros de soca, no val la pena.
Més val que sortim amb cultura, que sortim enfortits i tornem a dir el mateix, la cultura també
és un sector econòmic, també hi ha tècnics, també hi ha professionals, també hi ha artistes,
hi ha un munt de gent que viu de la cultura, i per tant, també és una activitat a fomentar.
No pensem en la cultura com la cosa del divertimento. No, no, pensem que és
aproximadament el 7% del PIB d’aquest país. Si deixem caure la cultura estarem deixant
caure milers i milers de llocs de treball, de famílies que també tenen i estan patint amb la
pandèmia.
Per tant, la cultura és un element fonamental i aquest govern municipal des de fa molts anys
ha fet una aposta molt forta en l’àmbit de la cultura i ho continuarà fent.
I a més a més, si estem parlant d’un projecte com el de la Casa de la Música, ja ho
explicava el Sr. Antoni Garcia, la Casa de la Música és un projecte, no només de
L’Hospitalet, que en les diferent cases, i a la xarxa de cases de la música de Catalunya és
dels elements més potents en l’àmbit de la cultura i especialment en l’àmbit de la música.
Des del punt de vista de la formació, com de generació d’oportunitats per a nous talents, per
a gent jove que comença la seva carrera en aquest camp. Per tant, inversió en cultura? Sí.
Inversió en Casa de la Música? Sí.
Tant de bo ho haguéssim pogut fer abans i esperem que el més aviat possible tinguem
aquest nou espai funcionant, per a què el màxim de nois i noies de la nostra ciutat trobin
l’espai adequat per poder realitzar-se, per poder llaurar-se un futur i per continuar aportant
economia en el país, que com els hi deia, la cultura en aquest moment és una mica més del
7% del PIB de Catalunya.

Essent les 18:32 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz i Xavier
Mombiela Quintero; amb 4 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots en contra dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent la Sra. Lluïsa Carmona Martínez, regidora del grup polític municipal d’ERCAM, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 139/2020 de compliment de
la LOEPSF i 140/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 48 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 152/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdit (150.000,00 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
114.906,56
0,00 28.895.940,02
8.269.721,65
0,00 98.366.932,36
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00 12.232.221,18
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
58.695.395,04
0,00 320.095.395,04
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80

6.073.815,39
5.214.347,32
-1.287.000,00
3.919.259,68
-500.000,00
38.097.645,34

CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

2.170.244,93
108.564,18
4.898.518,20
58.695.395,04

8.406.553,49
7.051.049,32
15.280.000,00
261.400.000,00

0,00 96.173.815,39
0,00 116.096.547,39
0,00
1.015.000,00
0,00 22.336.066,00
0,00
0,00
-150.000,00
150.000,00 46.559.036,14
0,00 10.576.798,42
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 320.095.395,04

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 13 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 13.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERIA I LA
INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA
LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERIT AL 30.06.2020 (2N
TRIMESTRE 2020). AJT/33258/2020

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Aunque es un dar cuenta, desde el Partido Popular queremos hacer
unas breves consideraciones respecto a este dictamen.
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Según hemos podido comprobar en el expediente, pasamos de tener una deuda de más de
dos millones de euros a 31 de marzo, a tener una deuda con proveedores de más de tres
millones cuatrocientos mil euros a fecha de 30 de junio. Nosotros entendemos que además
de las consecuencias inmediatas para el Ayuntamiento, como puede ser el pago de
intereses y la indemnización de esas facturas, por el pago de esas facturas, nosotros
entendemos y preguntamos, de la misma manera que se están haciendo modificaciones de
crédito constantes para hacer frente a pagos, no entendemos como tenemos a un montón
de pequeños empresarios, autónomos, entidades sociales, estábamos hablando antes de
ayudar a las entidades sociales, a las entidades culturales, y aquí nos encontramos con
facturas que son del año 19.
Por tanto, no entendemos por qué esas facturas no se han pagado. En el primer trimestre,
como decía, teníamos una deuda de dos millones cuatrocientos mil euros, y ahora con la
que está cayendo, no solamente estamos retrasando esos pagos, sino que encima estamos
aumentando esa deuda con proveedores.
Por tanto, nos gustaría saber por qué no se paga, qué es lo que pasa. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Ens donem per assabentats. Simplement compartir amb vostès un element de
reflexió. Durant els mesos d’abril i maig el període mig de pagament a la Fundació Arranz
Bravo superava els 48 dies, com a resultat del qual la xifra trimestral supera els 42 dies,
front a ràtios lleugerament superiors a 11 a l’Ajuntament i 17 a la Farga.
En moments tan delicats com aquells, en que rebre un pagament abans o després, podia
suposar la diferència entre la continuïtat o no continuïtat d’un projecte, l’existència d’un
termini d’aquesta durada, encara que estigui dins del definit per la normativa, estaria fora
dels objectius que s’havien definit per ajudar al manteniment de l’activitat econòmica a la
ciutat, i ens hauríem de marcar el ferm propòsit d’escurçar sensiblement aquest termini en
circumstàncies semblants. Simplement aquesta qüestió. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Simplemente darnos por enterados. Está bastante explicado.
Sí que es verdad que hay que tener un poco de atención para que no se retrasen los pagos
a los proveedores, que están ahora precisamente pasándolas canutas, por decirlo de alguna
manera, pero en cualquier caso, nos damos por enterados y precisamente este
ayuntamiento no es un ayuntamiento al que haya que reprocharle mucho en eso, porque sí
es verdad que ha ido pagando con cierta ligereza y poco se ha retrasado, en este momento
parece que hay una cosa ahí pendiente, que se liquide lo antes posible. Nos damos por
enterados.

Essent les 18:38 hores, abandona la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín
Martínez, i assumeix la presidència el Tinent d’alcaldia, Sr. Cristian Alcázar Esteban.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Ens donem per assabentats d’aquest informe trimestral de pagament dels
proveïdors a l’Ajuntament.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, igual que som molt crítics amb moltes
actuacions d’aquest equip de govern, crec que és de justícia posar en valor que aquest
Ajuntament paga als seus proveïdors dins els terminis legals, i fins i tot per sota d’aquests
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terminis.
I nosaltres volem reconèixer que aquest fet és degut a que a l’anterior mandat, el Sr. Manuel
Brinquis, el regidor d’Hisenda, va solucionar una problemàtica que hi havia en aquest
Consistori.
I és que hem de dir que avui l’Ajuntament paga amb una mitjana d’11 dies. La Farga paga
amb una mitjana al voltant dels 17 dies. I és veritat que la Fundació Arranz Bravo té una
mitjana de 42 dies, i que és un àmbit que hem de millorar i solucionar, però també és veritat
que els imports de pagament fora de termini són molt petits.

Essent les 18:40 hores, s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria
Marín Martínez.

Per tant, jo crec que anem pel bon camí, és a dir, s’ha de pagar quan toca, si podem abans,
perfecte, perquè és important injectar diners a les empreses, a aquelles entitats, aquelles
associacions que fan serveis per a l’Ajuntament, o per a aquelles empreses públiques les
quals tenen capital 100% de la nostra ciutat, per a què puguin tenir líquid econòmic de
manera molt més ràpida, però seria erroni dir que l’Ajuntament no compleix els terminis,
quan estem dins el marc dels terminis i per tant estem pagant dins la legalitat, i fins i tot per
sota d’aquests terminis establerts.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Jo no tenia intenció d’intervenir, però per aclarir alguna de les coses
que s’han dit, sense ànim triomfalista ni res per l’estil, però ja que surt, posem les coses al
seu lloc.
Jo, Sra. Esplugas, sóc incapaç de veure la dada aquesta que vostè ha donat. Amb el quadre
que tinc, al segon trimestre l’import de pagaments pendents era de dos milions dos-cents
tres mil euros, és el que jo tinc del quadre extret de l’informe de la Tresoreria.
Després es feia esment particularment al tema de la Fundació Arranz Bravo. La Fundació
Arranz Bravo en el segon trimestre del 2020, de factures pendents fora de termini, en té
dues, per un total de 3.000 euros. Ho dic per relativitzar.
I en el cas de l’Ajuntament, les factures fora de termini són 10 de 4.984, és a dir, el 0,02%.
És cert que podem trobar, possiblement, dintre d’aquestes factures, alguna factura antiga.
Ja els dic que si hi ha alguna factura antiga, és que hi ha algun problema amb la factura,
perquè no és que tinguem mania a ningú, però si hem pagat 4.984 factures, home, si hi ha
cap factura que fa sis mesos i no l’hem pagat, deu ser que passa alguna cosa, no perquè no
vulguem pagar a aquest proveïdor o aquesta factura en concret.
Per tant, les incidències que no es recullen a l’informe, sinó que només surt el nombre, és
aquest. Pensin que de les factures no pagades dins el termini, encara estan al 98,4
d’aquestes factures, i les que estan fora de termini són 65 de 870.
Per tant, crec que evidentment tot és millorable i l’ideal seria el 100% i que paguéssim tot
d’un dia per l’altre, però crec que en aquest cas ho fem prou bé i que intentem atendre el
més ràpid possible tots el pagaments, una vegada la factura ha entrat al sistema de
l’Ajuntament.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En el informe de Intervención del primer trimestre el importe en la relació annexa, ascendeix
a un total de 2.447.143 euros, i respecte al següent informe del que estem parlant avui, la
relació ascendeix a 3.416.000.
En cualquier caso, evidentemente nosotros no hemos criticado, como no puede ser de otra
manera, las facturas que se han pagado. Nosotros reconocemos que el Ayuntamiento no
solo se mantiene dentro de los márgenes legales, sino que el periodo medio de pago es
muy menor, eso es positivo, salvo lo que hablábamos de la Fundación Arranz Bravo, que
también es contradictorio que de los pocos pagos que hace, que sea la entidad que más
tarde en pagar.
Pero aquí nosotros hablábamos de dar apoyo a la cultura, vemos realmente que hay
facturas que son antiguas y sin ir más lejos, por ejemplo, la perla, la perla de impagados, los
trabajos de montaje y desmontaje de la instalación del stand Smart City 2018, que fue un
contrato hecho a dedo, y que se ha reconocido por parte del Ayuntamiento que en ese
momento se hizo a dedo, no hubo tal, entonces claro, por una cantidad de 56.000 euros.
Estamos hablando del año 2018.
Por tanto, nosotros, ¿queremos apoyar la cultura? Pues claro. ¿Queremos que la gente
cobre? Pues también. Entonces claro, si encima se da la circunstancia que ha habido un
contrato irregular, pues supongo que esa es la causa por qué finalmente este proveedor no
cobra. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Para hacer referencia a lo que explicaba la Sra. Esplugas. Le voy a poner algún matiz.
Usted, seguramente desde el punto de vista de rigor, todo lo que ha dicho es cierto. Ya se lo
digo yo por adelantado.
El contrato para el Smart Congress era con una empresa que entendíamos que no podía
haber concurso porque era una cuestión de exclusividad. No había nadie más que hiciera,
en aquel momento, lo que hacían ellos, que era montar un domo, los que fueron al congreso
lo vieron, que era un stand, una esfera de 360º con imagen virtual. Eso no lo hacía nadie
más, por tanto era un contrato en exclusiva.
De todas maneras, hicimos el esfuerzo y el trabajo de hacer una contratación, y además era
una contratación con unos emprendedores que eran de nuestra propia ciudad, con la idea
también de favorecer eso en nuestra ciudad.
Como fuimos como fuimos de tiempo, el congreso es cuando es, no se puede retrasar, y
cuando se montó el stand, aún no se había finalizado todo el procedimiento de la
contratación, porque se hizo un procedimiento de contratación, no es una contratación a
dedo, obviando cualquier tipo de procedimiento, no.
Es más, después de todo eso, para reconocer la factura, incluso fuimos externamente a que
nos hicieran ese reconocimiento de deuda, a explicar todo esto que le estoy explicando a
usted, bien explicado, fuimos a la Sindicatura de Comptes, y nos dijo que teníamos razón, y
hemos seguido con toda la tramitación administrativa, que en esta casa es muy compleja y
muy garantista.
Y eso es lo que nos ha llevado a que aún no se haya podido pagar esa factura, porque lo
que hemos querido añadir son garantías, garantías que seguramente, como usted decía, a
quien están perjudicando es al proveedor. Seguramente no, seguro, a quien perjudican es al
proveedor, pero le hemos añadido todas las garantías posibles y alguna más a todo el
procedimiento, para que nadie pueda decir lo que usted ha dicho, que aquí contratamos a
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dedo.
Aquí no se contrata a dedo, aquí se hacen procesos de contratación que pueden ir más
rápidos o más lentos, y si van más lentos de lo que tienen que ir, acabamos en las
instancias que tenemos que acabar, para que nos digan qué tenemos que hacer y cómo
debemos hacerlo, y lo que nos dicen lo cumplimos.
Por tanto, de contrataciones a dedo, no, y Sra. Esplugas, sin ánimo de polemizar, nosotros
intentamos no hacer cosas de ese tipo. No venga desde su formación política, no digo
usted, no vengan desde su formación política a intentar darnos lecciones.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, dóna compte al
Ple per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos
respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre de
factures del sector públic, referits a 30 de juny de 2020.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els interventors
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis establerts en la normativa per al compliment de les obligacions de cada Entitat
Local, que inclourà el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està
incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents
de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut més de
tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de les obligacions
per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès a l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al segon trimestre de 2020.
D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la Tresoreria i de
la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels
responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o documents
justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la Intervenció General, respecte
dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no
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s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 30 de juny
de 2020 (2n Trimestre 2020).”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 14 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 14.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT PER A LA MODIFICACIÓ DELS PARÀMETRES URBANÍSTICS
DE L’EQUIPAMENT DEL FUTUR POLIESPORTIU AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, A LA
CONFLUÈNCIA DELS CARRERS GASÒMETRE, SANTA EULÀLIA I AVINGUDA
CARRILET, AL BARRI DE SANTA EULÀLIA, DTE. III, DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT. AJT/29101/2020

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Pues una previa, decirle al Sr. Belver que lecciones del Partido Socialista tampoco.
Respecto al punto número 14, sobre la aprobación provisional del Plan urbanístico para el
desarrollo del futuro polideportivo del barrio de Santa Eulàlia, el Partido Popular votará a
favor.
Desde el PP nos alegramos enormemente que por fin se presente en el Pleno la aprobación
provisional de este Plan urbanístico, después de que se nos haya prometido desde el año
2005 un nuevo polideportivo para los vecinos y vecinas del barrio de Santa Eulàlia. Quince
años más tarde, pero oye como decía aquel, más vale tarde que nunca. Esperemos que
finalmente valga la pena y no surjan más impedimentos o inventos como el del parque de la
Alhambra.
Después de esperar años y años, a las puertas de las elecciones municipales se decide por
parte del equipo de gobierno, que Gasómetro ya no, que no es posible, y que si en algún
momento se pretende seguir con el proyecto, deberá ser con división de áreas, la área de
aguas en un sitio y la área deportiva en otro.

Essent les 18:51 hores, abandona la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

Se presentaron mociones en contra, entre ellas la del Partido Popular, y finalmente se
decide hacer una consulta participativa, la primer consulta participativa que se hizo en
L’Hospitalet, donde el equipo de gobierno tuvo que asumir el resultado, más del 65% de los
vecinos a favor de la ubicación de Gasómetro, que era la prometida y la propuesta original.
Y afortunadamente parece que todos los impedimentos que había hasta ese momento, que
parecían impedir la construcción en el Gasómetro, pues todos esos impedimentos se
evaporaron.
Por tanto, nos alegra, yo diría incluso que nos emociona que se inicie el proceso para la
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construcción del polideportivo tan deseado, tan prometido, tan necesario, tan luchado, tan
consensuado y tan cuestionado. Los vecinos del barrio seguiremos de cerca ese proyecto,
no les quepa la menor duda. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muchas gracias. Des de L’Hospitalet En Comú Podem votarem a favor d’aquest pla
respecte a la modificació dels paràmetres urbanístics del poliesportiu del barri de Santa
Eulàlia, ja que respecta el resultat de la consulta ciutadana en la qual es va decidir que la
ubicació de l’esmentat poliesportiu, seria l’espai popularment conegut com del Gasòmetre, i
que tant havia reivindicat el moviment veïnal en el seu moment. I també la demanda dels
veïns i les veïnes de Santa Eulàlia de gaudir d’un poliesportiu complet amb zona d’aigües.
Una consulta ciutadana que considerem una experiència molt positiva, que va mobilitzar tot
un barri amb diversos debats i exposicions dels projectes, i una mobilització ciutadana de
sensibilització molt intensa, de conscienciació veïnal i de responsabilització envers les
decisions que afecten el desenvolupament del seu propi barri.
Demanem a l’equip de govern que acceleri, el que sigui possible, els temps d’elaboració del
projecte, per poder presentar-lo als veïns i veïnes de Santa Eulàlia, així com els temps
d’execució. El barri de Santa Eulàlia espera des de fa dècades un poliesportiu amb espais
adequats per fomentar l’esport i la salut dels veïns i les veïnes. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
La verdad es que tengo serios problemas con el tema este, porque se va esto y se viene
cuando le da la gana, y además se entrecorta mucho y me quedo a medias.
Vamos al tema. Esta es la modificación del plan urbanístico para dar cumplimiento al
emplazamiento decidido por los vecinos para el polideportivo de Santa Eulalia en el proceso
participativo que se llevó a cabo, y por lo tanto no podemos hacer otra cosa que darle
respaldo obviamente. Siempre la participación de los vecinos es muy importante y nosotros
la tenemos muy en cuenta.
El proyecto se prevé en 15 millones a ejecutar en 4 años a partir de que se publique la
aprobación definitiva de este plan. Son muchos los años que lleva el gobierno municipal
prometiendo este equipamiento y habrá que ver si es verdad, y nos gustaría que se
cumplieran los plazos y se tuviera especial interés porque son muchos años.
Es verdad que a veces se prevé una cosa, y como se suele decir, el hombre propone y Dios
dispone, porque surgen impedimentos y cosas que muchas veces ni los propios gobiernos
por mucho interés que tengan pueden preverlas.
Aquí se planteó un problema donde se hicieron una serie de cuestiones, que yo creo que el
gobierno se equivocó, había que consultar antes y eso ha hecho que se retrasase el
proyecto, pero en cualquier caso, creemos que el gobierno hizo lo que tenía que hacer en
principio, y lo importante es que si al final los vecinos han participado y han dicho que lo
quieren ahí y el gobierno ha dicho que sí y lo tira adelante, pues nos congratulamos una vez
más y votar favorablemente, e intentar que siempre la participación sea cuanto más mejor, y
sobre todo que antes de hacer proyectos que nos pueden tumbar los vecinos, que los
pensemos porque al final los proyectos valen dinero.
Pero bien, digo que al final el gobierno rectificó y eso siempre es bueno y se tiene que poner
en valor también. Muy bien.
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SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Nosaltres, des del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, respecte d’aquesta aprovació inicial del Pla especial urbanístic, volem recordar
que el poliesportiu del barri de Santa Eulàlia i també la seva ubicació, és una promesa
d’aquest govern de fa més de 25 anys.
Des d’Esquerra Republicana sempre hem coincidit amb els veïns i veïnes del barri Santa
Eulàlia que el barri necessita aquest poliesportiu, i que ha de ser un poliesportiu com cal.
La polèmica que es va generar de la ubicació del nou poliesportiu, es va resoldre amb un
procés participatiu que no va ser acordat amb les entitats i associacions de veïns del barri, i
sense que l’Ajuntament de L’Hospitalet busqués noves alternatives als espais del parc de
l’Alhambra i del Gasòmetre.
Tot i les mancances d’aquest procés participatiu, la ciutadania va decidir que el poliesportiu
havia d’anar al Gasòmetre i no al parc de l’Alhambra, perquè els veïns i veïnes no volien
perdre més zones verdes d’aquest barri.
El que demanem des d’Esquerra, en aquest moments, és que el projecte de com ha de ser
aquest poliesportiu es consulti, es consensuï amb les entitats esportives del barri, amb les
associacions de veïns de Santa Eulàlia, i també, molt important, amb els veïns i veïnes que
viuen al voltant del Gasòmetre.
Per tot això que us expliquem i que hem comentat, el nostre posicionament serà abstenció.
També voldríem aprofitar finalment per demanar a l’equip de govern que ens expliqui com
es troba el projecte de remodelació integral del parc de l’Alhambra. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breument. El que estem fent avui és l’aprovació provisional, després que es va produir
ja l’aprovació inicial al mes de juliol, si no recordo malament, i per tant continuem avançant
en la direcció que es va acordar, com explicaven alguns de vostès, arran del procés
participatiu.
Som a la primera fase, que seria tot el que ha de ser el desenvolupament per poder tirar
endavant aquest equipament al barri de Santa Eulàlia, producte, resultat del procés aquell
participatiu que es va fer l’any 2019.
Per tant, ara som a la fase de planejament, perquè com sabran vostès, la previsió que hi
havia en aquell espai d’equipament esportiu, no era exactament de les mateixes
característiques del que finalment es vol impulsar, i per tant s’han hagut de fer les
modificacions adients en quant a volums, i en quant a alçades reguladores i algun petit
ajust, per poder donar compliment al que es va acordar en aquell procés participatiu.
Serà a partir d’avui que fem l’aprovació provisional, que això anirà a la Generalitat de
Catalunya, al Departament de Territori, on ha de rebre l’aprovació definitiva del planejament,
i a partir d’aquí és quan s’ha de fer el projecte constructiu, per tirar endavant després l’obra
que doni compliment al poliesportiu.

Essent les 18:59 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

Evidentment, els veïns de l’àmbit de l’entorn de Gasòmetre, tant del carrer Gasòmetre, com
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del que seria l’edifici, que per l’altra cara dóna a la plaça de la UNICEF i en els seus
voltants, i fins i tot, els d’avinguda Carrilet, que tenen la façana cap a la pastilla del que ara
són les pistes del Gasòmetre, ja tenen la informació, ja s’ha parlat amb ells, estan al corrent,
i així s’ha fet des de la pròpia Regidoria del Districte, per posar-los a l’abast la informació
que en aquests moments ja tenim disponible, i que a partir d’aquí continuarà tot el procés,
que, com saben, els processos que tenen implicació des del punt de vista de planejament
urbanístic s’allarguen molt en el temps, com ja sabíem, com sempre vam dir des del primer
dia i en aquest camí anem.
Evidentment, la Sra. Batalla ara feia esment de la remodelació del parc de l’Alhambra. Això
forma part del pla d’inversions que haurà de tirar endavant aquest govern durant aquest
mandat, i és una de les prioritats que com a espai verd s’ha de desenvolupar. Hores d’ara
no tenim encara un primer projecte per poder seure amb el districte, entenent com a districte
la societat civil, per poder mostrar-lo i poder fer aquest debat. Tan aviat tinguem els
elements suficients com per poder sotmetre-ho a participació, a debat, a opinió d’uns i
altres, evidentment, així ho farem.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 14 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 21 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz
Narváez; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia
i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr.
Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATÈS que la Junta de Govern local, en sessió de data 25 de juny de 2020, va aprovar
inicialment el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament per a la modificació dels
paràmetres urbanístics de l’equipament del futur poliesportiu al barri de Santa Eulàlia, a la
confluència dels carrers Gasòmetre, Santa Eulàlia i avinguda del Carrilet , al barri de santa
Eulàlia, Districte III de l’Hospitalet de Llobregat, sotmetent-lo al tràmit d’informació pública
reglamentària pel termini de dos mesos que determina la Disposició addicional desena del
DL 1/2010, del 3 d’agost, TR de la llei d’urbanisme.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona de data 3 de juliol de 2020; al diari “El Periódico” en
data 4 de juliol de 2020; al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web
municipal.
ATÈS que, posteriorment, es va procedir a la publicació d’un segon Edicte al Butlletí Oficial
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de la Província de Barcelona i al diari “El Periódico”, en data 22 de setembre de 2020,
d’esmena al detectar-se un error material de transcripció a l’edicte publicat als mateixos
mitjans en dates 3 i 4 de juliol respectivament.
VIST el Certificat emès pel Vicesecretari-secretari tècnic de la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament, de data 30 de setembre de 2020 on es fa constar que, en el tràmit d’informació
pública, no s’han presentat al·legacions o escrits en contra el Pla Especial urbanístic
esmentat.
VIST l’informe favorable emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic de
l’Agència de Desenvolupament Urbà.
VIST el que disposen els articles 67.1d) del DL 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de la Llei
d’urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer i article 92 i 93 del seu
Reglament.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases
del règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla Especial Urbanístic de desenvolupament
per a la modificació dels paràmetres urbanístics de l’equipament pel futur poliesportiu al
barri de Santa Eulàlia, a la confluència dels carrers Gasòmetre, Santa Eulàlia i l’avinguda
del Carrilet, Districte III, de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord, amb còpia de l’expedient
administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- COMUNICAR els acords precedents al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Projectes
Estratègics i Economia, Joventut i Esports, al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i a la Gerència de l’Agència de Desenvolupament
Urbà.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 15 de l’ordre del dia.

EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 15.- APROVACIÓ PER DEIXAR SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA,
L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL FUNCIONARI SR. C.R.;R., PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. AJT/49694/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 15 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
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Amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5
vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple en data 26 de febrer de 2019 va acordar, concedir al funcionari de carrera
d’aquest ajuntament R. C. R., (agent de la Guàrdia Urbana), la compatibilitat per exercir
l’activitat privada per compte aliena com a docent en el centre d’oposicions Eureka, amb una
dedicació horària de 8,30 hores setmanals (dilluns i divendres de 9 h a 13:15 h), deixant
d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord, el factor d’incompatibilitat del complement
específic mentre es mantingués vigent el reconeixement de compatibilitat.
ATÈS que en data 30 de juliol de 2020, amb codi d’entrada E/57672/2020, el referit
funcionari va presentar instància en la que posava en coneixement de la corporació que
havia deixat d’exercir l’activitat privada que tenia autoritzada i sol·licitava tornar a recuperar
el factor d’incompatibilitat, a partir de l’1 de maig de 2020. La sol·licitud anava acompanyada
de resolució de la Tresoreria general de la Seguretat Social, en la que consta que el Sr. C.
causa baixa, amb efectes del 30 d’abril de 2020, a l’empresa Eureka.
ATÈS que en data 16 de setembre de 2020, amb codi d’entrada E/68803/2020 el Sr. C.,
presenta instància mitjançant la qual sol·licita deixar sense efecte l’autorització de
compatibilitat que tenia concedida, amb efectes del dia 1 de maig de 2020.
ATÈS que el règim jurídic aplicable en matèria d’incompatibilitat del personal al servei de
l’administració local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
ATÈS que l’article 14 de la LIPC disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al
personal que ocupi llocs de treball que comportin la percepció d’un complement específic
pel factor d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
VIST que el Ple a l’atorgar la compatibilitat va acordar deixar d’abonar al Sr. C. R., el factor
d’incompatibilitat del complement específic mentre es mantingués vigent el reconeixement
d’incompatibilitat.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ han de fer públiques.
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VIST l’informe de l’assessora jurídica del servei de recursos humans, que consta a
l’expedient.
VIST l’informe proposta del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció
de Riscos Laborals.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR sense efectes, per renuncia de l’interessat, la compatibilitat per exercir
activitat privada autoritzada, per acord del Ple de 26 de febrer de 2019, al funcionari Sr. R.
C. R., reconeixent el dret a tornar a percebre el factor d’incompatibilitat del complement
específic, a comptar de la data del present acord.
SEGON.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, a la Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme, a
l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, a la Intervenció municipal, a la Tresoreria municipal,
a la Unitat de nòmines i gestió del Temps, al Servei de Planificació i Desenvolupament dels
Recursos Humans i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interessat i a la Junta de personal
funcionaris, amb indicació dels recursos procedents.”

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS i PRECS i
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 16 de l’ordre del dia
ACORD 16.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 34, 35, 36, 37 I 38 DE 23 I 30 DE
SETEMBRE I 7, 14 I 21 D’OCTUBRE DE 2020. AJT/2403/2020

Els/Les membres de la corporació presents a la sessió es donen per assabentats de
l’acord que es transcriu a continuació, relatiu als acords adoptats per la Junta de Govern
Local a les sessions relacionades, les actes de les quals han estat trameses als diferents
grups polítics municipals.

En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dona compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. Les sessions són
les corresponents als números 34, 35, 36, 37 i 38 de 23 i 30 de setembre i de 7, 14 i 21
d’octubre de 2020, respectivament.
Així mateix, els extractes dels acords aprovats per la Junta de Govern Local formen part de
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l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des de la convocatòria del Ple; podent també
accedir-hi a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat “validació de
documents”, introduint els codis de verificació que es relacionen a continuació:
Sessió JGL (data)

Codi de verificació

34/2020 de 23 de setembre de 2020

0R373T5S5C2T100I0YUE

35/2020 de 30 de setembre de 2020

224P3G1A496L734812QU

36/2020 de 7 d’octubre de 2020

3M396C0C0R5U0J6W0HLT

37/2020 de 14 d’octubre de 2020

4Y1U364D6E170X4O0QI2

38/2020 de 21 d’octubre de 2020

211R4C3C4S0Y2R3V13CV

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 17 de l’ordre del dia
ACORD 17.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 15 DE JULIOL AL
8 DE SETEMBRE DE 2020 QUE COMPRÈN ELS NÚMEROS 6613 AL 7733, I AL
PERÍODE DEL 16 DE SETEMBRE AL 20 D’OCTUBRE QUE COMPRÈN ELS NÚMEROS
7827 AL 8965. AJT/2380/2020

Els/Les membres de la corporació presents a la sessió es donen per assabentats de
l’acord que es transcriu a continuació, relatiu als decrets dictats per l’alcaldia i les
resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de govern.

Que en compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dona compte dels decrets dictats
per l’alcaldia i les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de
govern en l’exercici de les competències delegades que figuren inscrits al llibre electrònic de
decrets i resolucions, en els termes següents:
a) Els compresos entre el número 6613, de data 15 de juliol, al número 7733, de data 8
de setembre de 2020, que per error, no es van incloure en la relació corresponent al
Ple de 23 de setembre de 2020 tot i que aquests decrets i resolucions van ser
tramesos als diferents grups polítics municipals i formaven part de l’expedient
electrònic al qual es va donar accés. Es dona compte d’aquestes resolucions i
decrets als efectes de rectificar la seva omissió a la darrera sessió del Ple.
b) Així mateix, es dona compte dels decrets dictats per l’alcaldia i les resolucions
dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de govern en l’exercici de les
competències delegades que comprenen del número 7827 de data 16 de setembre
al número 8965 de data 20 d’octubre de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals i formen part de l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des
de la convocatòria del Ple; podent també accedir-hi a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’apartat “validació de documents”, introduint els codis de verificació que es
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relacionen a continuació:
Decrets i resolucions (data)

Codi de verificació

Del 6613 al 6853 (del 15 al 21 de juliol de 2020)

631D140T5Z0X5F4N00DH

Del 6854 al 7144 (del 22 al 28 de juliol de 2020)

542L1S621T466X2O1BPO

Del 7145 al 7343 (del 29 de juliol al 4 d’agost de 2020)

3O1A706762226M5X05G2

Del 7344 al 7644 (del 5 d’agost a l’1 de setembre de 2020)

3A354J664521194C04B8

Del 7645 al 7733 (del 2 al 8 de setembre de 2020)

6I114W1E45445H2D19XE

Del 7734 al 7826 (del 9 al 15 de setembre 2020)

3E6Y1A035S6G1Y6V041Z

Del 7827 al 8014 (del 16 al 22 de setembre 2020)

3H0F4T263I595T110Z5B

Del 8015 al 8108 (del 23 al 29 de setembre2020)

340H6M6G701R154W0QD8

Del 8109 al 8321 (del 30 de setembre al 6 d’octubre de 2020)

0S531S42241R642H0LPZ

Del 8322 al 8651 (del 7 al 13 d’octubre de 2020)

0E0C176F2F671W2T0UUD

Del 8652 al 8965 (del 14 al 20 d’octubre de 2020)

0K2G6G3R6J6X3N4D0D1I

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 18 de l’ordre del dia, presentada pels grups polítics municipals del Partit dels
Socialistes de Catalunya i L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 18.A FAVOR DE LA PROTECCIÓ DEL SISTEMA SANITARI D’ATENCIÓ
PRIMÀRIA. AJT/56321/2020

SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Me oye?

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí que le oímos. Sí, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perdonad, disculpad, pero esto son cosas que pasan. En la 15 nosotros hemos hecho
abstención, ¿se ha recogido? ¿Lo han podido escuchar? En el 15.

SRA. ALCALDESSA
No, no lo hemos escuchado.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Claro. Es que se ha ido. Ha estado 3 minutos o 4 esto fuera y luego ahora vienen estos
otros dos, ¿verdad? Estamos en los otros. Es que me he quedado fuera.

SRA. ALCALDESSA
Mire, hemos pasado el número 15. Pensábamos que había votado a favor, pero si se
abstiene, tomamos nota Sra. Secretaria. Quedaría aprobado con la abstención del Partido
Popular y de Ciudadanos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perfecto.

SRA. ALCALDESSA
El número 16 es un dar cuenta. El número 17 también. Entendemos que no hay
intervenciones y ahora estamos en la presentación de la moción número 18.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues entonces estamos enterados en los otros dos y estamos en la moción. De acuerdo,
vale, a ver si me entero.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gracias de nuevo, Sra. Alcaldesa. Esta moción conjunta con L’Hospitalet En Comú Podem y
el Partido de los Socialistas de Cataluña, moció a favor de la protecció del sistema sanitari
d’atenció primària i per donar suport al pacte nacional per la salut pública.
Bé, és una obvietat, però per situar mínimament la moció, és una obvietat recordar els
terribles efectes que aquesta pandèmia del COVID-19 ha tingut a la nostra societat, situació
que, només cal veure a aquest Ple, encara condiciona moltíssim la vida quotidiana de
tothom, de totes les institucions, empreses, treballadors, ciutadans.
Però tot i aquest context inqüestionable, cal també recordar i fer algun apunt al respecte de
que es va produir una desescalada accelerada, en el cas concret de Catalunya, i a la
vegada no s’ha fet prou inversió en prevenció, detecció i rastreig. I aquesta situació podem
convenir que ens ha situat davant del nostre mirall, respecte a quina sanitat pública teníem a
Catalunya.
Mirant aquest mirall ens hem trobat una sanitat pública no desmantellada, però sí molt
minvada de recursos. Només per apuntar alguna dada, mirant enrere, en relació a fa 10
anys, el nostre sistema sanitari encara té un deute de 920 facultatius respecte a fa 10 anys, i
també un 27% menys de despesa de la que tenia Catalunya en relació al mateix termini de
temps.
Les diverses i reiterades mobilitzacions tant de professionals com del moviment veïnal,
també és una bona mostra i una bona evidència d’aquesta qüestió. També val a dir, perquè
també s’han fet algunes inversions i algunes molt positives, principalment en l’àmbit
hospitalari per fer front a aquestes noves onades i aquests nous rebrots de la pandèmia.
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Permeteu-me també destacar a nivell local, a nivell territorial, la immillorable col·laboració
que tenim amb els diferents responsables de sanitat, tant de l’ICS, del CSI, del CATSALUT i
d’altres, però no obstant no podem deixar de dir que s’ha descuidat l’atenció primària.
A aquestes alçades ja són inadmissibles les cues que tenim als nostres carrers, als nostres
barris, principalment per tal de que ens atenguin als diferents CAPS, als diferents
ambulatoris dels nostres barris, quan a més la primària havia de ser la primera trinxera
contra la COVID i de moment, tot i que ho està sent, però a costa de sacrificar l’atenció
adient a d’altres patologies que també requereixen una important atenció.
En fi, jo crec que comença a ser una evidència i fins i tot un cert clamor, que cada cop hi ha
més veus autoritzades que alerten de que tenim un infradiagnòstic en determinades
patologies que també són igual de mortals com la COVID, i per exemple a l’àmbit del càncer
o altres. I evidentment per tal de lluitar i millorar també aquesta atenció a les altres
patologies diferents a la COVID, necessitem una primària forta i que ens atengui a tots els
ciutadans i ciutadanes, amb independència de la nostra situació econòmica.
Per tant, reclamem, en definitiva, més recursos, un retorn immediat de tots els serveis als
nostres CAPS, amb els mitjans tècnics i humans necessaris, evidentment també a l’àmbit
pediàtric, i especialment recuperar el mateix nivell de prestacions que teníem en els
diferents CAPS i també en el CUAP Pura Fernández.
A la vegada, també vull aprofitar per destacar que, tot i la intensa col·laboració que des
d’aquest ajuntament amb la prestació i la posada a disposició de la nostra primària, com bé
saben vostès, de diferents casals principalment municipals, també algun de la pròpia
Generalitat, per tal de que es pugui dur a terme la campanya de vacunació i punts estables
per a la realització de PCRs, no obstant això continuen sent insuficients aquests espais. Per
tant, cal aprofundir en aquesta línia.
Igualment cal reforçar…–finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular vamos a votar a favor de la moción, no sin antes hacer unas
consideraciones, porque claro, leyendo la moción de los Socialistas y Unidas Podemos,
parece que ustedes no hayan tenido nada ver con la gestión sanitaria.
Sin ánimo de polemizar y mucho menos de defender la nefasta gestión que ha hecho la
Generalitat de Cataluña, cuando ustedes hablan de indicaciones confusas, claro, es que es
un poco sorprendente. Podemos hablar si quieren de indicaciones confusas y hablamos del
comité de expertos, que no ha existido finalmente. O si quieren también podemos hablar de
los test, que antes eran necesarios, luego sí, luego no. O también podemos hablar del uso
de las mascarillas por parte del ministro Illa. O si quieren mejor podemos hablar del
mantenimiento del 21% del IVA en las mascarillas en lugar de bajarlo al 4%. O si quiere
también podemos hablar de la confusión a la hora de hacer recuento de los dramáticos
fallecidos que ha habido realmente en nuestro país.
Usted mismo, Sr. Husillos, me decía en el Pleno anterior que la pruebas PCR quedaban
obsoletas a la media hora de haberse realizado, y que el ánimo del Partido Popular en ese
sentido era simplemente buscar complicidades con algún colectivo municipal, explícitamente
lo podía haber dicho, la Guardia Urbana, y nosotros entendemos que los test eran
necesarios, los PCRs son necesarios siempre, sean para la Guardia Urbana, sean para los
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servicios de atención al ciudadano de nuestros servicios municipales, porque ya solamente
detectar un asintomático, entendemos que ya ha merecido la pena.
Señores Socialistas y Unidas Podemos, creemos que si se hubiera reaccionado antes, en
febrero del año 2020, seguramente no estaríamos en esta situación. Y también tienen
responsabilidades aunque vengan ahora a lanzar los trastos a la Generalitat, como decía.
No seré yo quien defienda la nefasta gestión que ha hecho la Generalitat, que pasó de decir
que España nos roba, a decir que España nos mata.
Estamos de acuerdo que la atención primaria está francamente débil y colapsada, solo hay
que ver las colas en los centros de salud en nuestros barrios, mientras tenemos CAPS
cerrados. Parece que estos meses pasados no han enseñado nada a la consellera de
Salud, que debe velar por la salud de todos nosotros.
La Generalitat de Cataluña debería tener claro que frente a la emergencia que vivimos es
imprescindible movilizar todos los recursos sanitarios disponibles, pero nos encontramos
con improvisación, falta de información, falta de personal, falta de material, cambios de
criterio y falta de transparencia, porque desde que ha estallado la crisis del COVID, encima
las listas de espera no se publican desde el mes de mayo.
Desde el Partido Popular consideramos insuficiente el plan de refuerzo planteado por la
conselleria de Salud para rebajar la saturación de los CAPS. Cataluña es la comunidad
autónoma que menos destina a la atención primaria, un 13% mientras que la media está en
el 14% y la recomendación de la OMS es del 25%. Por tanto, nosotros entendemos que se
debe reordenar y priorizar el gasto en sanidad con la atención presencial.
En definitiva, desgraciadamente estamos viviendo el momento más duro de las últimas
décadas en todos los sentidos, y todo ello con un gobierno decapitado por una pancarta y
encima ha dejado a un vicepresidente limitado en sus funciones. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, ya les adelanto que votaremos a favor, no puede ser de otra manera. La protección
del sistema sanitario es algo primordial en España, ya que durante muchos años los
distintos gobiernos se han dedicado a desmantelarlo y a hacer un verdadero desastre de
una sanidad, que en principio incluso presumíamos de ella.
Ahora se ha demostrado que no hay que presumir, al contrario, lo que hacen falta son
muchos recursos y estar ahí encima, pero la crítica puede ir sobretodo aquí en Cataluña,
que es lo que nos ocupa. La Generalitat mientras se ha gastado cantidades ingentes de
dinero en disparates, ahora quiere incluso hacer una agencia espacial, tirar satélites y
demás, y lanzar satélites.
Yo creo que a los que habría que lanzar por un tiempecito al espacio, es a los que hacen
todos estos disparates, a ver si ahí se ponen un poquito en órbita y empiezan a pensar que
no vamos por buen camino. Mientras que gastamos un dineral en un montón de cosas que
son absolutamente, bueno, para internacionalizar el conflicto, para dividirnos y demás, si lo
dedicaran a la sanidad, muchas cosas seguramente, en este momento, aquí en Cataluña
concretamente, estaríamos bastante mejor.
Pero bueno, también el gobierno de España, el anterior gobierno y este, tampoco han hecho
mucho, tirarse los platos a la cabeza, pelearse y a partir de aquí, sálvese quien pueda. Es
imprescindible que pongamos la proa entre todos, y aquí no debería haber discusión política
ninguna, porque es algo tan importante y tan común y que nos afecta a todos, que la
sanidad pública hay que cuidarla y mimarla porque si no al final, ya ve, cualquier virus de
estos nos pone, perdónenme la expresión, con el culo al aire, y nos lleva a un desastre
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absoluto, no solamente sanitario, sino económico.
Así que vamos a estar absolutamente de acuerdo. Desde Ciudadanos, ya les digo, en julio
nuestro grupo parlamentario ya presentó una moción de resolución en el Parlamento, para
como mínimo recuperar la atención en los centros de atención primaria con las mismas
plantillas y horarios previos al estado de alarma, y no se hace.
Así que les pedimos a todos los partidos, y especialmente –s’interromp la connexió-.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. Es que le hemos perdido. Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
No nos tiremos tanto los trastos a la cabeza… ¿No me oye?

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí. Ahora le estaba oyendo.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Parece que me están haciendo aquí boicot. Yo no lo sé, pero la verdad es que yo tengo
dificultades para oírles a todos ustedes también.
En definitiva, estaba diciendo que estamos condenados a entendernos en esto, al margen
de ideas políticas. Yo creo que tanto el Partido Socialista, los Comunes y todos debemos
luchar para que un sistema sanitario que…

SRA. ALCALDESSA
Volvemos a no oírle Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Tampoco me oye? Yo que quería lucirme ahora con esto, fíjese por dónde.

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí que se le oye. No digo nada más.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Estaba haciendo una reflexión que debemos hacer todos los grupos políticos en estos
temas. No tirarnos tanto los trastos a la cabeza, porque son cosas que nos afectan a todos.
Ya lo hemos visto, lo que está pasando, y que cuando en el pasado habíamos presumido de
una sanidad importante, pues poco a poco la hemos ido dejando caer.
He hablado de lo que han hecho estos señores de la Generalitat, el govern, que se le hincha
la boca de decir, que si España tal, que si España cual, y hacen un montón de gasto. He
dicho antes, he hablado de que ahora estaban pensando en lanzar satélites al espacio, y
tendrían que irse con ellos una temporadita, estar en el espacio y reflexionar, a ver si de una
vez por todas dejan de hacer gastos absolutamente innecesarios, o por lo menos que no
son prioritarios, para evidentemente trabajar por la sanidad, que la han dejado caer, que ha
sido vergonzoso lo que ha hecho el govern de la Generalitat con la sanidad y con otras
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cosas más, pero en cualquier caso lo que nos ocupa ahora es esto.
Así que claro que sí. Ya digo que nosotros llevamos una propuesta de resolución, no sé si
ustedes la habrán oído, en el Parlamento, para, como mínimo, recuperar la atención de los
centros de atención primaria con las mismas plantillas y horarios previos al estado de
alarma. Así que ahí debemos abocar todos los recursos y todas las energías que tenemos,
y dejar “la política”, que es verdad que hay que hacer política, pero dejarla aparte por
intereses partidistas para brindarle a la ciudadanía una sanidad… hay 4 o 5 cosas básicas
en los pilares de un estado de bienestar social que no podemos olvidar, y ahí nos guste más
de un lado o del otro, tengamos unas ideas u otras, estamos condenados a entendernos
porque es lo que espera la ciudadanía de nosotros.
No quiero hacer populismo con esto, es una realidad. Hoy nos ha dejado el bicho con el culo
al aire, a la sanidad española y a la catalana, si cabe, tanto o más. Así que ni un gobierno ni
otro puede dar lecciones y sobre todo cuando se llevan estas cosas a los Plenos, que no se
quede en una mera declaración de intenciones, que al final se siga trabajando y que
estemos ahí, porque mire, yo estoy en desacuerdo en muchas cosas, por ejemplo, con los
de En Comú Podem, pero cuando hablan de sanidad y tienen razón, pues yo tengo que
apoyarlos, y con el Partido Socialista y con cualquiera.
Lo que pasa es que duele a veces el ejercicio, y no lo digo por En Comú Podem, el ejercicio
de hipocresía que hacen estos gobiernos separatistas, que hablan de esto y luego después
lo que hacen es coger el dinero del saco que tienen, que es muy grande, y derrocharlo por
ahí y olvidarse de la sanidad. Así que menos dar lecciones y menos venir aquí con historias,
que lo que debe hacer el govern es apostar por la sanidad, de verdad. Estamos en
Cataluña, y por supuesto que todos vayamos unidos de la mano. No debemos hacer lo que
estamos haciendo, pelearnos, cuando olvidamos a los ciudadanos.
Votaremos a favor con mucho gusto y a ver si seguimos todos por este camino.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda. Procuraré no exhaurir el temps, perquè després hi ha gent que es queixa de
que s’allarga molt, i acaba exhaurint tot el seu temps.
Abans de tot, vull expressar el nostre agraïment i reconeixement a tots els professionals
sanitaris i no sanitaris, que estan al peu de canó, ho van estar al març i que ho segueixen
fent.
Sobre aquesta crisi sanitària i el sistema de salut, cal ser honest i reconèixer que no és un
problema exclusiu de L’Hospitalet, ni de Catalunya. Ho estan patint totes les comunitats
autònomes, i amb això no es pot fer ni populisme ni demagògia, sobretot quan es governa
en altres llocs. Durant anys hem patit retallades, imposades per governs del Partit Popular i
de Convergència.
Des de 2015, quan Esquerra va entrar al govern i va assumir la responsabilitat, hem treballat
per revertir aquestes retallades. Som conscients del problema i durant tots aquests anys
s’ha anat invertint i augmentant la despesa sanitària, millorant el sistema de salut públic i
revertint privatitzacions. Amb els pressupostos del 2020 es va augmentar el pressupost
destinat a salut en més de 900 milions, assolint els nivells de 2010.
Ara, amb la COVID-19, s’han ampliat els pressupostos que s’havien pactat amb els
Comuns, i s’hi han destinat recursos extres, per tal de fer front a la pandèmia. No ha estat
fàcil per a ningú. I s’ha fet coordinadament amb els ajuntaments, perquè només treballant
junts ho podrem superar. Generalitat, món local, però també el govern de l’Estat, que ha de
resoldre, per exemple, l’infrafinançament històric que patim.
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La Generalitat està treballant en la transformació i potenciació de l’atenció primària, amb un
pla de reforç que compta amb una inversió de 300 milions d’euros fins al 2022, i amb la
incorporació de fins a 3.800 professionals, entre metges, infermers, especialistes i
administratius, augmentant així un 17% la plantilla a l’atenció primària.
La reobertura dels CAPs i consultoris ja s’està fent segons la situació epidemiològica per
garantir sempre la seguretat de la ciutadania i dels professionals. El servei no s’ha deixat de
prestar mai, sinó que degut a la crisi de la COVID-19 ha estat necessari adaptar-lo.
Es treballa també en la reducció de les llistes d’espera, i ara mateix s’està operant també els
dissabtes per recuperar intervencions que s’han hagut de reprogramar per la pandèmia. A
més, s’han preparat cinc nous espais hospitalaris, un d’ells a la nostra ciutat, amb 490 llits
de crítics nous i 85 milions d’euros d’inversió.
S’han augmentat els rastrejadors també, i es treballa per incorporar-ne encara més. S’han
fet cribratges massius com els que hem viscut aquest estiu aquí a L’Hospitalet, amb la
col·laboració de l’Ajuntament.
De la mà del Departament de Benestar social, també s’ha posat en marxa un pla de
contingència per protegir les residències, amb 96 milions d’euros més d’inversió, 3.000
places per aïllaments, 450 professionals d’atenció primària i fins a 1.800 gerocultors.
Entenem i donem suport a les reivindicacions dels professionals, i per això el departament
està al seu costat. Treballem per les solucions, com el recent acord pel MIR amb els metges
residents, per augmentar els sous i limitar les guàrdies, perquè nosaltres apostem pels
nostres professionals. Ens estem movent. Per això ja s’està treballant en fer possible el
Pacte nacional per la salut, tal com es va aprovar i ens vam comprometre al Parlament.
Hi ha inversions pendents que cal concretar durant el proper any, com el CAP de Florida
Sud, el de Sant Josep, entre d’altres. Altres són ja realitat, com el de Santa Eulàlia. Esperem
que aquesta preocupació que avui manifesten tots, es tradueixi negociant i donant suport als
pressupostos de l’any que ve, també per aconseguir, ara que governen a l’Estat, corregir
l’infrafinançament crònic i històric, entre altres qüestions.
Sabem que encara hi ha mancances, però treballem per solucionar-les. Ja s’està fent, des
del Departament de Salut i des del govern de la Generalitat, per això nosaltres ens
abstindrem en aquesta moció. Creiem que només ho podrem fer de manera coordinada,
col·laborant i de manera constructiva. Ens agradaria que altres també ho fessin. Moltes
gràcies i un minut de marge.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Intentaré no exhaurir el temps però no ho garanteixo.
Sr. García, Coque, li agraeixo la seva explicació, com no, però vostè mateix ho ha dit, fa 5
anys que Esquerra Republicana és al govern, i fa 10 anys d’aquest infrafinançament, al qual
vostè ha fet referència en diverses ocasions en la seva intervenció, suposo que també hi
era. Insisteixo, el decalatge, la diferència de facultatius entre la data d’avui i la de fa 10 anys,
és de 920 facultatius a la nostra sanitat.
Per tant, jo no li discuteixo evidentment les dificultats que també encara en bona part
d’aquests 5 anys, s’han arrossegat de l’anterior crisi econòmica, però en 5 anys penso que
es podria haver transformat més. I, insisteixo, no és una altra cosa que posar-nos davant del
nostre mirall, sanitàriament parlant, i la foto és demolidora, és cert, i jo crec que aquest
ajuntament ha donat mostres reiteradíssimes de lleialtat institucional en la gestió d’aquesta
crisi, però cal anar més enllà.
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I insisteixo en una afirmació que feia al final de la primera intervenció, comença a haver-hi
indicadors molt preocupants que hi ha altres patologies que poden arribar a tenir, a mig
termini, un nivell de mortalitat també molt preocupant, i és cert que s’han reprogramat o
s’estaven començant a programar, fins i tot en dissabte, operacions per minvar les llistes
d’espera, però no és menys cert que la situació a la qual comencem a entrar ara, també ens
posa davant un altre repte, perquè malauradament els pronòstics que es fan a nivell
hospitalari arreu del país, comencen a condicionar molt, molt, molt, la coordinació ordinària
als nostres hospitals.
Y Sra. Esplugas, yo me imaginaba de cualquier otro miembro de este consistorio, alguna
intervención como la suya, pero de alguien que comparte partido con la Sra. Isabel Diaz
Ayuso, en fin, creo que lecciones ninguna, y menos en gestión de pandemias y por
supuesto ninguna en inversión en materia sanitaria. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Esta crisis del COVID ha puesto en evidencia todas las debilidades del sistema público de
salud, que ha sufrido muchísimos recortes durante décadas. Por lo tanto, ya ha llegado a
esta pandemia en una situación de gran debilidad, y sobre todo la asistencia primaria, que
siempre ha sido el eslabón más débil de esta cadena sanitaria.
Entonces lo que nosotros hemos intentado en esta moción, es hacernos eco de todas las
reivindicaciones que los movimientos sociales de nuestra ciudad están a pie de calle
demandando, como se ha estado explicando en la moción.
Ya algo tan fundamental como es la atención pediátrica de urgencias de 24 horas en
nuestra ciudad, algo tan sencillo como que todos los ambulatorios tengan también
asistencia pediátrica, cosa que no sucede en muchos de ellos. O que se vuelva a la
atención presencial, porque no nos olvidemos, la prevención y el seguimiento de muchas
patologías que sufren nuestros vecinos y vecinas, es fundamental, y lo que es inadmisible,
como se dice también en la moción, son las enormes colas que se están produciendo y
personas que están absolutamente desasistidas por sus médicos de cabecera. Eso es
inadmisible a día de hoy, y con todas las medidas de seguridad se debe volver a esta
atención presencial más necesaria que nunca, porque la asistencia primaria es fundamental
en la cadena de salud de nuestros vecinos y vecinas.
Y luego, a ver Sra. Esplugas, en el Pleno anterior ya estuvimos comentando esto, es muy
lamentable que ustedes se pongan a decir según qué cosas, cuando si el ejemplo de cómo
se tiene que gestionar una pandemia es la Sra. Isabel Diaz Ayuso, pues sinceramente más
valdría que se callaran ustedes, porque una presidenta que está gestionando como lo está
haciendo en Madrid, cuando es incapaz de contratar más facultativos, cuando es incapaz de
contratar más rastreadores, cuando ha cerrado incluso la atención primaria y se niega a
tomar una serie de medidas para contener el virus en su propia provincia y además hace un
hospital a la brava, ya ha dicho además que va a reubicar a los facultativos de las áreas
básicas de salud.
Es un despropósito continuo. Por lo tanto, sinceramente, si ustedes están más pendientes
de rezarle a la virgen que de contratar profesionales o de hacer caso a la ciencia, pues allá
ustedes, pero no es el modelo que nosotros queremos para nuestra ciudadanía ni para
nuestros vecinos. Lo sentimos muchísimo.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire, en primer lugar decirle al Sr. Coque García que desde el
Partido Popular interpretamos como positivas las argumentaciones que ha dado en el
sentido de que se han hecho muchas cosas, pero faltan muchísimas cosas por hacer. Usted
mismo lo reconocía. Como ya se ha dicho aquí, ustedes llevan ya muchísimos años
gobernando, muchísimos años en ese mismo camino apostando por unas cosas que nada
tienen que ver con la realidad y las necesidades reales de nuestros ciudadanos, y por tanto,
usted ha hecho aquí una retahíla de cosas que deben hacer, pues les insto a que las hagan
de manera inmediata y que no esperen a que venga la tercera ola, que vendrá
desgraciadamente, si no se pone remedio, y que al menos nos coja con un poquito más de
previsión y con nuestros centros de atención primaria como tienen que estar.
Respecto a las afirmaciones que han hecho el Sr. Husillos y la Sra. Ana González, decirles
que yo no entiendo la obsesión que tiene la izquierda con estar todo el día pendiente de
Madrid y de la Sra. Ayuso. Yo creo que a veces no se hacen las cosas bien desde el
gobierno de España, por parte de Unidas Podemos y el Partido Socialista, porque están
obsesionados con lo que está haciendo Madrid.
No podemos olvidar, y nadie va a olvidar, que la gestión del COVID, si se hubiera anticipado
en los momentos que veíamos venir la ola por parte de otros países, aquí no se hubiera
llegado a las cifras de fallecidos que hemos tenido. Por tanto, lecciones de gestión sanitaria
por parte del Partido Socialista y por parte de Unidas Podemos, cuando además Unidas
Podemos tiene la responsabilidad de las residencias de la tercera edad y que han estado
como han estado, Sra. Ana, un poquito de respeto a las familias, un poquito de respeto.
Y al Sr. Husillos le diría que lo mismo, estamos hablando de comités de expertos que no
han existido. Estamos hablando del uso de las mascarillas que no era necesario, que luego
sí que era necesario. Hombre, digo yo que ustedes alguna responsabilidad tendrán, que
para eso estaba el estado de alarma. Digo yo que alguna responsabilidad aunque sea
pequeña tendrán que asumir. Es imposible que toda la culpa la tenga Ayuso, de la misma
manera que hay comunidades autónomas que también están gestionadas por el Partido
Popular y que ustedes ni siquiera mencionan. La obsesión es Madrid. Tenemos Galicia,
tenemos Andalucía, tenemos otras muchas más, pero siempre Madrid.
Le insto a despistarse, tanto Unidas Podemos como el Partido Socialista, de la gestión que
está haciendo Madrid, para ver si conseguimos centrarnos en lo que debemos centrarnos,
que es salvar vidas.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Jo continuaré amb el to que he fet servir abans i no entraré tampoc, no em sembla
responsable ni em sembla honest amb els morts de COVID, i no em sembla honest ni
responsable, no ho faré.
Sí que diré que òbviament hem estat 5 anys a la Salut, s’estan revertint les retallades de fa
10 anys, l’infrafinançament ja hi era, el problema és que el infrafinançament s’ha agreujat
per la crisi que vam patir al 2008, s’ha agreujat per les polítiques austericides que també els
governs espanyols han aplicat. El PSOE enviava cartes al govern de la Generalitat per fer
retallades en despesa farmacèutica.
S’han incorporat també hospitals al servei públic de salut. S’han revertit les privatitzacions i
seguirem en aquesta línia, ho hem dit abans, l’augment de 3.800 professionals per a
l’atenció primària. Destinar més recursos a l’atenció primària és la nostra preocupació.
Nosaltres no farem batalla política d’això, simplement seguirem fent el que estem fent,
treballar de la mà del sector sanitari, cuidant els nostres professionals i preocupats perquè
això acabi bé. Sortir d’aquí més reforçats i que el nostre sistema de salut continuï més
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reforçat. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muy rápidamente. Decirle a la Sra. Esplugas que nosotros respeto absoluto a nuestros
vecinos y vecinas, y precisamente por eso hemos presentado esta moción, porque creemos
que en estos momentos es imprescindible poder gestionar no solamente toda la atención
primaria, sino todo el acceso a la sanidad pública.
Y señora mía, en Madrid lo hacen ustedes todo tan bien y me pone como ejemplo las
residencias, cuando precisamente la privatización de esas residencias provocó en Madrid
una cantidad ingente de personas que murieron allí sin asistencia y tuvo que entrar el propio
ejército. No me ponga usted como ejemplo precisamente Madrid.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gracias. Sra. Esplugas, la moción que se ha presentado en ningún lugar hablaba de Madrid,
y de hecho no hablábamos de ningún otro lugar que no fuera nuestra ciudad, el espacio que
compartimos y que nos hace estar aquí esta tarde.
En fin, quien ha sacado de contexto y ha sacado de lugar la moción, ha sido usted. Por eso
nos hemos ido a Madrid y no me duele ninguna prenda en reconocer que en alguna
comunidad donde ustedes gobiernan, se han hecho cosas francamente bien, pero como ha
sido tan horrible la gestión que se ha hecho y se sigue haciendo en Madrid, pues yo creo
que le inhabilita un poquito, un poquito.
Pero insisto, y por acabar, le decía que lecciones en cuanto a gestión de pandemia y en
cuanto a inversión en sanidad pública, ninguna. El Partido Popular sí que puede dar buenas
lecciones, y de hecho las dieron durante muchos años a sus, en otra época, también socios
de gobierno o de equilibrios parlamentarios, como era Convergencia Democrática de
Cataluña, que luego fueron socios de Esquerra Republicana, y de hecho les dieron buenas
lecciones en cuanto a recortes en sanidad y también en cuanto a privatización de recursos
sanitarios. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 18 de l’ordre del dia,
que s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
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Estem en front d’una crisi sanitària sense precedents, que segons la OMS tindrà 780 milions
de persones contagiades. Com era previsible aquests darrers dies s’han anat produint, cada
vegada en més àmbits territorials de Catalunya nous brots de la covid-19. Les coses no
s’han fet bé. Es va precipitar la desescalada. Les indicacions de la conselleria de Salut eren
confuses (les residències van arribar a rebre més de 60 protocols diferents), i es va deixar la
responsabilitat en mans dels ciutadans i les ciutadanes: distància, mans i mascareta. Però el
govern de la Generalitat es va oblidar de la seva responsabilitat com a govern: prevenir,
detectar, testar, seguir, aïllar i posar en quarantena. Ha fallat el rastreig i el seguiment de
nous casos així com la identificació de contactes. No va preveure recursos humans ni
tecnològics.
La covid-19 evidencia el millor i el pitjor del sistema sanitari. El millor, les i els seus
professionals, homes i dones que ha lluitat i estan lluitant a primera línia, la seva implicació i
la seva dedicació. El pitjor és el desmantellament del sistema sanitari, que està portant a la
pràctica el govern de la Generalitat de Catalunya amb l’excusa de la covid-19, especialment
en l’atenció primària. És, per això, que demanem la restauració de tots els serveis que
proporcionaven els CAP als veïns i a les veïnes, considerant indispensable i urgent retornar
a oferir la totalitat dels serveis mèdics que s’hi prestaven i de forma presencial, com a pilars
de l’atenció de proximitat que ens mereixem. Si aprimem l’atenció primària, perdem els
efectes de la prevenció i la possibilitat de diagnosticar abans que sigui tard.
Considerem que és necessari que la conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya
recuperi horaris, no només amb atenció telefònica, i serveis que s’han deixat de prestar, i
que informi a la ciutadania. La salut no pot dependre d’un telèfon. Posem, per tant, de relleu
la reducció que s’està produint de serveis i atenció ciutadana en els centres de salut. Així
mateix, denunciem la disminució de la freqüència d’atenció i demanem que s’acabin les
cues al carrer per fer la tria entre covid i no covid. Cues amb persones que no es troben bé,
persones grans sense una cadira on poder descansar, a ple sol o sota la pluja e indignades
pel temps d’espera al carrer i la manca d’atenció bàsica. També cal destacar les dificultats
per contactar via telefònica amb l’ambulatori de referència.
Considerem que la digitalització en la gestió és necessària, però que no es pot fer un canvi
de model aprofitant la pandèmia actual del covid-19 i sense justificació ni avís previ, amb
molta atenció telefònica que provoca retards importants i que allarga l’atenció presencial per
part d’especialistes, fet que també està causant problemes amb el seguiment i prevenció de
malalties cròniques. Resulta imprescindible reforçar l’Atenció primària i prenen totes les
mesures de seguretat, tornar a les visites presencials per poder recuperar l’activitat
preventiva i assistencial habitual i absorbir les llistes d’espera acumulada.
No podem permetre que el sector sanitari no tingui a disposició tots els recursos humans i
materials necessaris per fer una detecció eficaç dels positius, investigació dels casos,
rastrejadors dels contagis i aïllament dels pacients positius per poder fer front a aquesta
nova situació. A més, per tant, reclamem que la manca de recursos per part dels
professionals dels centres de salut, sigui recuperada, i que disposin de metges i infermers
suficients.
Recordem que en els darrers 10 anys, la despesa de la Generalitat de Catalunya en Salut
ha baixat un 27%, fet que ha comportat la pèrdua de 920 facultatius, que serien més
necessaris que mai en la situació d’emergència sanitària que avui patim.
Les diverses mobilitzacions dels col·lectius de sanitaris d’aquestes setmanes, així com les
de moviment socials com Rebelión Bellvitge, Marea Blanca o el Moviment Veïnal de
L’Hospitalet, ens indiquen els veritables punts febles d’unes polítiques que han
sobrecarregat i tensionat en excés el sistema i les estructures professionals, i que si avui
funciona, és per la gran vocació de dedicació i de servei del nostre personal sanitari.
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Així mateix, és més necessària que mai la coordinació dels serveis de salut amb els serveis
socials per poder detectar aquelles possibles persones transmissores i que a la vegada per
la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls faciliti recursos socials. Entre aquests
col·lectius, més concretament la gent gran amb poca mobilitat, que veuen com el seu metge
no els pot fer el seguiment bàsic (tensió, sucre...), sense poder-se desplaçar lluny del seu
hàbitat, en moltes ocasions.
El retorn a la normalitat assistencial és urgent per tal de no deixar orfes d’assistència a
milers de veïns i veïnes de la nostra comarca, posant especial atenció als col·lectius més
vulnerables, com per exemple la gent gran i aquells veïns i veïnes que tenen més dificultats
per realitzar desplaçaments.
Atès que cal tenir present que la ciutadania no afectada per la COVID-19 també té
nombroses necessitats sanitàries de diferent tipologia, a les quals els Centres de Salut han
de donar resposta i, si no és així, l’afectació sobre la salut d’aquestes persones tindrà
efectes negatius.
Atès que a l’Hospitalet és preocupant el dèficit d’atenció pediàtrica en diversos punts de la
ciutat, amb ambulatoris de Gornal, Sanfeliu o Jacint Verdaguer de Santa Eulàlia sense
pediatres de referència pels infants d’aquesta barris, que s’han de desplaçar a altres
ambulatoris més llunyans per poder ser atesos.
Atès que a la llarga llista de mancances en l’atenció a la salut a L’Hospitalet, s’ha de sumar
també la situació de les urgències pediàtriques de 24 hores del CUAP Pura Fernández. Un
dispositiu, que encara que es considerava insuficient perquè no cobria horari nocturn,
facilitava l’atenció dels infants en horaris fora de consulta del pediatra habitual. Famílies
afectades han denunciat que ja no atenen pediatres en aquest dispositiu per lo qual s’han
de desplaçar a Sant Joan de Déu, un hospital ubicat a un altre municipi amb els
inconvenients del desplaçament amb un infant malalt i de la saturació habitual de les
urgències d’aquest hospital.
El Ple, a proposta conjunta dels grups polítics municipals del Partit dels Socialistes de
Catalunya i L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem,
ACORDA
Primer.- Reclamem a la conselleria de Salut, doncs, que aporti els recursos, tant materials
com humans, pel reforçament de l’atenció primària, base per la lluita contra la propagació de
la pandèmia.
Segon.- Instem la conselleria de Salut, al retorn immediat a la normalitat dels serveis
d’atenció mèdica primària, amb la reobertura plena en quant a horaris i serveis dels CAP del
nostre municipi per atendre els seus veïns i veïnes, amb la dotació necessària de
professionals i mitjans tècnics per tal de garantir tant la prestació dels serveis com la
seguretat de professionals i pacients.
Tercer.- Instem la conselleria de Salut, a la recuperació de l’atenció pediàtrica a tots els
CAP de la ciutat i a l’atenció pediàtrica d’urgència 24h al CUAP Pura Fernández, amb la
dotació necessària de professionals i mitjans tècnics per tal de garantir tant la prestació dels
serveis com la seguretat de professionals i pacients.
Quart.- Instem a millorar, les conselleries de Salut i Benestar Social, la seva coordinació
interna dels serveis de salut amb els serveis socials per poder detectar aquelles possibles
persones transmissores i que a la vegada per la seva vulnerabilitat social els hi cal que se’ls
faciliti recursos socials.
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Cinquè.- Donem suport a les mobilitzacions que s’estan produint en el sector: vaga de
metges interns residents, vaga de metgesses i metges a l’atenció sanitària i vaga del
transport sanitari. Instem, per tant, la conselleria de Salut que treballi per cuidar a qui ens
cuida, recordant que tenen els pitjors sous i les pitjors condicions d’Europa.
Sisè.- Instem el Govern de la Generalitat a tirar endavant el Pacte Nacional per la Salut
Púbica que el Parlament de Catalunya en ple va aprovar per unanimitat impulsar, el passat
9 d’octubre i amb els següents objectius:
a) Garantir que no hi hagi més retallades en el sistema de salut.
b) Dotar la sanitat d’un pressupost que tendeixi a la mitjana europea, amb l’objectiu de
destinar-hi el 7% del producte interior brut català.
c) Reforçar l’atenció primària i comunitària, i transformar aquests nivells en el cor del
sistema de salut.
d) Dignificar la professió sanitària.
e) Clarificar el sistema sanitari per garantir un control públic i efectiu de tots els serveis i tots
els recursos.
f) Reforçar les polítiques de salut pública per promoure que els entorns, les condicions i els
modes de vida siguin saludables al llarg de tota la vida.
Setè.- Notificar aquest acord la conselleria de Salut i la conselleria de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, a la delegació del govern de l’Estat, a la Federació de Municipis
de Catalunya, a l’Associació Catalana de Municipis, al Consell Comarcal, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya i a les direccions dels CAP del municipi, a les
Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet, a la Federació d’Associacions de Veïns i
Veïnes de L’Hospitalet, a les centrals sindicals de L’Hospitalet i a la Marea Blanca de
Catalunya.”

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 19 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 19.PER PROMOURE BEQUES ESPORTIVES PER A FAMILIES AMB
DIFICULTATS ECONÒMIQUES I PER GARANTIR LA PRÀCTICA ESPORTIVA DELS
INFANTS I JOVES. AJT/56018/2020

SRA. ALCALDESSA
Sr. Toni Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per presentar aquesta moció. Estem vivint una crisi econòmica
greu, sense precedents, que està provocant l’augment de les desigualtats socials sobretot
en ciutats com la nostra, de gent treballadora i de classes populars. I el món de l’esport no
és aliè a aquesta crisi econòmica i avui podem veure com diferents clubs, diferents entitats
esportives tenen greus dificultats per tirar endavant la seva tasca.
Aquesta crisi està provocant també que molts membres de famílies es trobin a l’atur, en
ERTOs, o fins i tot hagin vist reduïts considerablement els seus ingressos econòmics, un fet
que ha comportat que molts ciutadans s’hagin donat de baixa de poliesportius municipals, o
que no puguin fer front perquè tenen greus dificultats per poder pagar les quotes dels seus
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fills i filles, per practicar l’activitat esportiva als diferents clubs i entitats esportives de
L’Hospitalet o a les diferents associacions de famílies d’alumnes de les escoles de la nostra
ciutat.
L’esport a L’Hospitalet de Llobregat, és una eina essencial per a la formació dels nostres
infants i joves, no únicament pels hàbits saludables, si no perquè aquesta formació de
l’esport és una eina de cohesió social, també fomenta l’educació, transmet valors positius, i
l’esport podem dir que és uns dels motors de canvi social de la nostra societat.
I aquesta ciutat, també hem de posar-ho en valor, des dels ajuntaments democràtics, ha fet
una aposta clara i transversal per promoure l’esport base, l’esport escolar.
Ara ens trobem en un context de crisi, i creiem que és necessari, igual que estem fent en
altres àmbits, i avui hem aprovat diferents dictàmens relacionats amb el tema d’ajudar al
comerç, a la cultura i a les entitats de lleure, doncs també un suport al món esportiu. Per
tant, creiem que és important que es creï una beca esportiva en aquesta ciutat, igual que ja
tenen des de fa molt de temps altres ajuntaments de la demarcació de Barcelona, per tal de
garantir que cap infant, cap jove pugui resultar exclòs de la pràctica esportiva per raons
econòmiques, i potenciar encara més les entitats esportives, els clubs i les diferents
associacions de famílies d’aquesta ciutat.
Per tant, per aquest motiu, Esquerra Republicana de Catalunya demana a la resta de grups
polítics amb representació en aquest ajuntament, el vot favorable a aquesta moció.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Des del Partit Popular votarem a favor d’aquesta moció, tot i que volem recordar-li el
comentari que jo mateixa li faig fer durant el Ple passat, que si tots els grups portem mes
rere mes les nostres propostes que van al Pacte de Ciutat, no acabarem mai.
Aquesta proposta que avui vostès porten aquí, si no estem equivocats, ja es troba dins de
les propostes acceptades en el Pacte de Ciudad, dins de l’entorn social.
Estem d’acord que cal ajudar a totes les famílies i els joves que volen practicar esport i que
es troben en una situació de sèries dificultats econòmiques. Per tant, nosaltres, des de
l’ajuntament, el que hem de fer és apostar també per l’esport.
Podríem parlar moltes hores sobre les raons per les quals s’ha de practicar esport, i que a
més a més, és beneficiós per al desenvolupament dels nens i les nenes, en aquest cas, de
la nostra ciutat.
Per tant, l’esport no només és la posada en pràctica d’una vida saludable, sinó que va molt
més enllà i els seus valors necessiten més que mai l’ajut per part de les nostres
administracions, com deia.
Per tant, des de l’OMS també se’ns adverteix que cal disminuir el sedentarisme en èpoques
de COVID, i que per tant la pràctica de l’esport ajuda a combatre moltes altres malalties que
es poden esdevenir arran del tema del COVID, sobretot a nivell emocional.
Per tant, nosaltres considerem que la moció és positiva, tot i aquesta petita crítica de que
considerem que ja està prevista dins del Pacte de Ciutat, i en qualsevol cas, votarem a
favor. Gràcies.
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SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Votarem a favor de la proposta que ens porta Esquerra al Ple.
És cert que som un dels consistoris que més despesa pública destina a la promoció de
l’esport, i creiem que és una bona notícia que aquest ajuntament tingui com a eix prioritari la
promoció de l’esport, sobretot en edats escolars.
És evident la capacitat integradora que té l’esport als barris populars, com els nostres, i
sobretot en edats infantils, on es converteix en un instrument excel·lent de socialització,
d’integració de persones en risc d’exclusió social i, el que és més important, en una eina de
prevenció integradora de col·lectius marginals o desfavorits.
Els que hem crescut practicant esports extraescolars, especialment en esports col·lectius,
som ben conscients dels valors que regeixen la pràctica esportiva. Cultura de l’esforç, la
consecució d’objectius compartits, refer-se de les derrotes, la humilitat, són exemples dels
valors que podem trobar en la pràctica de qualsevol esport, i que van més enllà de la
formació a l’àmbit educatiu obligatori.
És per això, que la integració social, no només és un element que hem de garantir a les
nostres escoles, a l’educació pública, sinó que ha de tenir un recorregut més enllà. I aquesta
transmissió és la pràctica esportiva, l’esport extraescolar, i no podem deixar fora de l’esport
extraescolar nens i nenes, que per manca de recursos de les seves famílies, no puguin
pagar les quotes dels clubs i entitats esportives. I aquesta situació la podem resoldre des de
diverses perspectives, una d’elles, i que ajuntaments com el de Barcelona implanten, és un
programa específic, com proposa avui Esquerra, de beques esportives per a infants i joves.
Per facilitar l’accés dels nens i joves a la pràctica de l’activitat física i l’esport, fora de l’horari
lectiu, entenem que és una bona mesura, un sistema d’ajuts dirigits a les famílies, que
s’adjudiquin en funció de paràmetres com poden ser la renta disponible familiar, i puguin
sufragar les despeses de l’activitat esportiva extraescolar.
Per tant, i entenent l’esport com una prolongació de l’educació obligatòria, com a eix
fonamental per a la integració social i la cohesió social, votarem a favor d’implantar un
sistema de beques esportives per als infants i joves de la ciutat. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vamos a ver si hay suerte y se oye. ¿Se me oye bien?

SRA. ALCALDESSA
Sí.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Esta moción obviamente nosotros la vamos a votar favorablemente, porque en marzo del
año pasado Ciudadanos ya propusimos una moción para priorizar el deporte de base social,
por la que se aprobó destinar una partida específica, para garantizar que ningún menor
quede excluido de la práctica del deporte, por las circunstancias económicas familiares que
pudieran concurrir.
Entonces creemos que debe ser un apoyo potente, como viene siendo desde luego, al
Ayuntamiento de L’Hospitalet no se le puede reprochar que no haya apoyado al deporte,
siempre ha hecho una buena gestión de esto.
Otra cosa es que nosotros entendamos que cuando se habla de deporte de base social, y
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sobre todo de familiares, esta gente que se queda sin poder pagar, porque se han quedado
en el paro, no viene de ahora, con la crisis del 2008 también pasó y hubo que hacer grandes
esfuerzos para sacar adelante y las entidades y demás, inventando cosas para poder sacar
a los chicos adelante.
Ahora lo que sí podemos cuestionar mucho, es que hay por ejemplo alguna entidad que
recibe cientos de miles de euros, que es de carácter más bien profesional y eso sí que es
quitar hoy con la que está cayendo, habría que cuestionarlo porque ese dinero igual habría
que invertirlo en esta gente que se puede quedar fuera del deporte, excluida porque la
pandemia ha azotado sus casas.
Y eso sí que no lo puede permitir un gobierno de izquierdas que tiene arraigada en la ciudad
la conciencia social, sobre todo específicamente en el deporte, que lo ha ido demostrando.
Si ahora no hacemos un esfuerzo para evitar que nadie se quede excluido del deporte, que
es el deporte también, así como ustedes decían que la cultura es importante, pues el
deporte es muy importante porque además es un elemento integrador social, también es un
motor económico, que tira de la economía.
Y evidentemente lo que sí tiene que tener en cuenta, sin ninguna duda, un ayuntamiento
como el nuestro, que no se quede nadie excluido en ninguna entidad deportiva, porque sus
padres no pueden hacer frente a esas cuotas, o simplemente a veces comprarle unas
zapatillas para hacer deporte.
Así que habría que ver de qué manera se ayuda a esas entidades que lo pasan mal, porque
una parte importante de esas cuotas que tenían como presupuesto las pierden, y no pueden
hacer frente a la actividad con ciertas garantías. ¿Quién sufre las consecuencias? Esos
chicos que no pueden pagar, porque no tienen ni para comprarse el chándal ni las
equipaciones y demás, y se ven excluidos del deporte. Ahí es donde hay que ir, a los clubes
de toda índole para intentar ayudar en la medida de lo posible, y donde habría que optimizar
esos recursos, porque creemos que estamos dando cantidades ingentes, como cientos de
miles de euros a algunas entidades, que tienen un concepto que nada tiene que ver con la
base social, porque son profesionales.
Y yo creo que está bien si alguien debe recibir alguna ayuda, pero no en las cantidades tan
importantes como se están dando. Hay tiempos en los que hay que cambiar cosas, porque
si bien ha habido tiempos en que la economía funcionaba, ha ido bien, el Ayuntamiento ha
tenido incluso superávit, pues se puede entender que también quiera estar en esos sectores
que no son tan de base social, pero ya no toca, ya toca ceder esos recursos a esa gente
que realmente los necesita.
Esto es lo que yo creo que es lo que hay que empezar a pensar en eso, y generar una cierta
tranquilidad en esos clubes que tienen ese problema, porque el 30 o 40% de esas cuotas se
les vienen abajo y forman parte de su presupuesto. Entonces no hay que dar ayudas que no
se vayan a ligar con carácter terminal destinadas a eso.
Ya esto lo pusimos en práctica hace muchos años en la entidad que yo presidí, funcionó
haciendo algunas cuestiones que luego se están criminalizando y tal, cuando en realidad lo
que tenía es un concepto importante social, y se puede demostrar que así se hizo, porque
está incluso en las hemerotecas y así se vio por parte del fútbol catalán, y ahora tiene uno
que oír disparates aquí en el Pleno, de algún sujeto que lo que tiene es ganas de enredar y
de mentir.
En definitiva, yo creo que vamos a aprobar esta moción con mucho gusto. Ya la trajimos
nosotros aquí parecida, y también se aprobó, y vamos a intentar que esas familias que
tienen problemas para mantener, que sus hijos puedan mantener las actividades deportivas,
pues no los tengan, entonces es repartir un poco donde hay mucho dinero, pasarlo a otras
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cuestiones que yo creo que son más prioritarias para un ayuntamiento que quiere tener de
verdad una sociedad, no diría yo permanentemente subvencionada, si no que en los
momentos críticos ayude a esa gente para que no se quede atrás.
Y no podemos permitir que en nuestra ciudad haya ni un solo chico o chica, sin que pueda
hacer deporte porque sus padres no pueden pagar la cuota. Así que votamos a favor con
mucho gusto.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Alguns de vostès ho han dit en les seves intervencions, aquí a la ciutat
de L’Hospitalet des de fa molts anys, un dels trets distintius del govern municipal ha estat els
recursos i la cura que s’ha fet del món de l’esport, i com saben, això ho hem vist en molts
rànquings i en moltes publicacions, on es deia que la nostra ciutat és de les ciutats grans
que més diners destinen al món de l’esport i a la pràctica esportiva de nens i nenes, deixant
de banda l’esport professional.
Dit això, el què ens planteja la moció és un model concret, creem unes beques a les quals
es pugui accedir per a què ningú no quedi exclòs de la pràctica esportiva per manca de
recursos. Això ara ja és així. En aquests moments ens costaria molt trobar alguna criatura
que no practica esport perquè no té recursos. Pensin que el servei d’intervenció
socioeducativa que tenim a la ciutat, engloba al món del lleure però també al món de
l’esport, aquí el nivell d’ajuts, el total dels serveis d’intervenció socioeducativa està en 2,3
milions d’euros, que es destinen anualment, justament per a aquests tipus d’ajuts, que són
diversos i que els que tenen a veure amb el món del lleure i de l’esport, és al voltant de mig
milió d’euros. El total d’infants que atenem en tots els àmbits, està al voltant de 4.000, són
una mica més de 3.900 en l’any 2019.
Per què els explico tot això? Perquè si el que volem guarir és que hi hagi un noi o una noia a
la nostra ciutat, que per manca de recursos familiars no faci esport, això ja ho estem fent.
Ha de ser a través d’una beca? Em sembla que era la Sra. Esplugas, en el tema del pacte
de ciutat, hi ha una iniciativa que va destinada justament en aquesta direcció. No cremem
naus. No decidim Ple a Ple què hem de fer perquè això sigui així, i menys en una qüestió en
que, com els dic, en aquests moments ja està prou coberta.
Per tant, nosaltres votarem contràriament aquesta moció, no perquè no estem d’acord en
que les criatures hagin d’accedir universalment a l’esport, perquè ja ho fan, sinó perquè el
model serà el que decidim entre tots, i aquest model està ben a prop de ser decidit en el
marc del pacte de ciutat durant les properes dates.
Em sembla que era també la Sra. Esplugas que deia, escolta, si anem cremant les
iniciatives una a una, Ple a Ple, sense que el pacte pugui tirar endavant de manera global,
estem escapçant el que serà l’acord de ciutat de manera global, i en el món de l’esport,
hores d’ara, crec que no és precisament on, per intentar cobrir una suposada mancança,
haguem de posar els esforços. No crec que aquesta mancança sigui rellevant i crec, per
tant, que podem esperar a emmarcar-ho a l’acord global.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid per diferents qüestions. En primer lloc, el que afirmaven el Partit Popular i el Partit
Socialista. Aquesta és una proposta que Esquerra Republicana ja portava al seu programa
electoral, una proposta de beca esportiva que vam plantejar també durant el confinament a
l’antic regidor d’esports d’aquesta ciutat, amb el que vam tenir una reunió abans de que
esclatés el cas del Consell Esportiu, en la qual li vam plantejar aquesta proposta, i també és
una proposta que hem anat parlant amb diferents clubs, amb diferents entitats de la nostra
ciutat.
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Per tant, que avui s’estigui debatent a l’àmbit del pacte de ciutat és positiu, però no fem cap
tipus d’oportunisme polític i sí que altres partits polítics s’ho haurien de fer mirar, amb
mocions que presentaran sobre el tema del reglament dels quioscos, quan el propi
ajuntament avui, aquest matí en Junta de Govern, ha aprovat un reglament que va en
aquesta direcció.
Per tant, és una proposta d’Esquerra Republicana, que no s’està fent. Sr. Belver, hi ha molts
nens i nenes que tenen dificultats a l’àmbit esportiu per no pagar les quotes, i així ens ho
han traslladat les pròpies entitats, però també perquè no únicament les entitats ens ho han
traslladat, també ens ho ha traslladat el director del Consell Esportiu, el Sr. E. G., que no és
sospitós de ser d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va ser coneixedor d’aquesta
proposta que presentava Esquerra Republicana de Catalunya i li dic el missatge que ens va
transmetre per correu el Sr. E. G., que és director del Consell Esportiu de L’Hospitalet: “Ens
sembla una proposta molt encertada i molt necessària. Faltaria per concretar la manera de
canalitzar aquest tipus d’ajut per a què es coordini i pugui arribar a les persones que
veritablement ho necessiten, i no excessivament tard. De vegades l’excessiva burocràcia en
la tramitació d’aquests ajuts, fan que no arribin a temps per solucionar aquests problemes i
és necessari establir aquesta beca”.
Això no ho diu Esquerra Republicana de Catalunya, és una proposta que fa Esquerra
Republicana de Catalunya en nom de diferents tipus d’entitats i és una proposta, com vostè
ha pogut sentir quan li dèiem que el responsable, el director del Consell Esportiu reconeix
que aquesta proposta és necessària, per tal d’ajudar els nostres infants.
Per tant, lamento el vot negatiu del Partit dels Socialistes a una proposta que tenia com a
objectiu ajudar a les persones, als infants que no poden accedir a la pràctica esportiva per
raons econòmiques.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sr. Garcia, és una mica trampós, perquè quan nosaltres, des del
Partit Popular, vam presentar la moció dels quioscos, no érem conscients de la informació
que després vam tenir, i per tant, nosaltres el que hem fet és reformular la moció que
després substanciarem i que a més a més té la virtut, per part del Partit Popular, d’adaptarnos a la nova realitat i si més no, amb esmenes que vostè ens presentarà.
Per tant, no digui coses que no són. Vostè està parlant d’una proposta electoral seva, que
nosaltres votarem a favor, vagi per endavant, però que entenem que aprofitant que vostès
aporten molt legítimament el seu programa electoral i ara hi ha l’oportunitat d’incloure-ho
dins del pacte de ciutat, doncs jo crec que és l’avinentesa perfecta. Es conjuguen dues
coses, proposta seva electoral i a més a més tenim l’oportunitat del pacte de ciutat. Per tant,
matem dos ocells d’un tret, i no és res en contra, el que sí ens sembla trampós és que
vostès facin referència a la moció del Partit Popular, quan la realitat és veritablement
diferent.
En qualsevol cas, nosaltres, des del Partit Popular, creiem que està molt bé que parlem
d’esports, de promocionar l’esport, i que Esquerra Republicana ara mateix agafi la bandera,
en lloc d’agafar la independentista, avui agafi la bandera de l’esport, però clar, és que ja fa
molt de temps que estem treballant en l’esport, no ve d’ara, i no només ha esclatat amb el
tema del Consell Esportiu, de posar en valor tot el tema esportiu, sinó que és una trajectòria
que es ve desenvolupant no només a l’Ajuntament de L’Hospitalet, sinó també a d’altres
administracions, hi siguin vostès presents o no.
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Nosaltres, des del Partit Popular el que volem també és posar l’accent en que la pròpia
Generalitat de Catalunya està sent investigada, el secretari d’esports, està sent investigat
per presumptes irregularitats, el Sr. G.. Per tant, podem ajudar a l’esport, però també hem
d’ajudar en tots els sentits, no cometre irregularitats.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. En la línia del que comentava el Sr. Toni Garcia, afegir una cosa i dir-li
al Sr. Belver, i és una consideració i és que tampoc crec que sigui el més adient anar
invalidant al Ple totes les propostes que siguin ja al pacte de ciutat, perquè al final buidarem
de sentit el Ple si totes les propostes de ciutat que vulguem plantejar, ja es troben al propi
pacte de ciutat. Clar, com ja són les propostes al pacte, ja les parlarem en un altre espai,
crec que no pot ser l’excusa per votar en contra d’aquesta ni de cap moció que es presenti,
si més no.
El que sí demanem o s’ha de preveure, és que cal ampliar la cobertura d’aquestes beques,
especialment per la situació de crisi que comencem a patir i que, com sempre, qui més la
pateix son les persones més vulnerables, en aquest cas els infants i els joves. Per
solucionar això, crec que un sistema de beques esportives dóna solució a tot aquest
escenari en el que ens veurem en els següents mesos. Res més. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Alcaldesa. Mire, el equipo de gobierno ha tenido especial interés en que el deporte
en la ciudad esté bien, esté bien cuidado y además, y se ha demostrado a lo largo de todo
el tiempo que lleva gobernando el Partido Socialista. Es cierto, yo he vivido distintas etapas
con distintos tenientes de alcalde manejando el deporte de la ciudad, y he podido ver in situ
cómo se funcionaba y tal. Por lo tanto, nada que decir y nada que reprochar en ese aspecto.
Lo que pasa, y lo decía bien el Sr. Fran Belver, yo creo que se ha tenido una sensibilidad
importante con el deporte de la ciudad en todas las materias, pero eso es otra historia. Yo
recuerdo, porque claro que hay dificultades Sr. Belver, claro que las hay, una cosa es que
ustedes atiendan y le digan, usted va a tener tanto para esto, esto y esto, pero al final los
presupuestos de los clubes cuentan con una cantidad importante, que viene de las cuotas
por asistencia y para mantener obviamente frente a la actividad que a veces se dispara,
sobre todo cuando hay clubes que tienen muchos chicos y que en definitiva muchos de ellos
en clubes muy modestos, con gente que viene al club que son gente muy humilde y que
cuando hay, por ejemplo, un proceso como el que hubo en el año 2008.
Yo recuerdo perfectamente que había un 25 o un 30% de gente que no podía pagar la
cuota, que ayudaba al mantenimiento de la entidad para hacer frente al gasto que había, si
querías tener una mínima dignidad en el club, y a veces había clubes que, por lo que fuere,
teníamos categorías que daban mucho gasto, como autocares para acá, para allá, una serie
de cuestiones, un cierto nivel de entrenadores, porque también lo que quiere el deporte es
que haya una cierta calidad en la medida de lo posible, eso suponía un presupuesto alto y
una parte del presupuesto, importantísima, la mayoría venía de las cuotas de los padres y
por circunstancias se habían caído del trabajo, se habían quedado sin trabajo las dos
personas incluso en casa y no podían pagar la cuota a los hijos. Y establecimos un sistema
para poder ayudarles desde dentro del club, un sistema que fue muy bien acogido incluso
por el deporte catalán que lo adoptó, fuimos pioneros.
Yo viví ese proceso y ahora puede ser que tengamos un proceso parecido. Yo creo que lo
que está diciendo Esquerra Republicana aquí, yo lo entiendo perfectamente, lo que pasa es
que me extraña que ahora tenga tanto celo con el deporte, cuando no ha aparecido nunca
por las instalaciones deportivas. Últimamente lo vemos sentado en los palcos, que le
encantan al Sr. Toni Garcia, que hace muy bien, pero en cualquier caso, parece querer

…/…

93

erigirse aquí en el salvador de entidades y tal, cuando realmente esto ya se viene haciendo
bien por parte del ayuntamiento.
Pero lo que yo creo, y por eso le damos apoyo a esta moción, que lo que quiere decir
Esquerra Republicana aquí, es que en estos casos hay que ayudar y asistir. Yo he dicho
antes y he propuesto que esos presupuestos donde hay mucho dinero, cientos de miles de
euros, que van a parar al deporte que no tiene que ver con este concepto de base social,
pues a lo mejor hay que recortar para poner aquí, porque va a haber esos problemas, los va
a haber en la sociedad, porque la pandemia se va a llevar por delante muchas cosas, y eso
seguramente, dándole la razón al Sr. Fran Belver, hay que intentar cubrirlo como sea, evitar
que cuando haya un 25 o un 30% de gente que no pueda pagar, se otorgue una asignación
que vaya directa con carácter terminal a esas cosas y hacerlo. Eso es lo que creo que está
pidiendo Esquerra Republicana y por eso lo apoyamos, al margen de que nos extrañe tanto
el celo que tiene ahora por el deporte el Sr. Toni Garcia, que se pasa la vida en los palcos
de los clubes, cuando no había aparecido en su vida por esos palcos. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, per a mi seria molt fàcil, com a grup del govern, ser el més
simpàtic de la classe i dir que sí i ja està. Estaríem tots encantats ara i donant-nos les
gràcies els uns als altres, però després el que passa, és que després a qui li reclamen les
responsabilitats, i a qui li reclamen si s’ha fet o no s’ha fet o com s’ha fet, és al govern, i per
tant, nosaltres per dir a això que sí, i ja està, això vostè Sr. Toni Garcia, en la resposta està
la pregunta o en la pregunta la resposta?
Vostè el què llegia, quan deia, les dificultats administratives, això com es fa, es fa una
convocatòria. Miri, li diré, les subvencions a les entitats esportives de l’any 2020 encara no
les hem pagat. S’imagina que tinguéssim el mateix problema amb les beques dels jugadors
de tots els esports de la ciutat i que estiguéssim pagant la quota? Tindríem col·lapsades les
entitats.
Per tant, ja els hi he dit des del principi, escolti, l’objectiu quin és? Que cap nen ni cap nena
deixin de practicar esport per falta de recursos econòmics. Aquest és l’objectiu. Hem de
veure quin és l’instrument i com ho fem. Jo els dic, escolti, amb això estem absolutament
d’acord. De fet nosaltres venim treballant en aquesta direcció des de fa molts anys,
continuarem treballant en aquesta direcció. Que la cosa es digui beca, que la cosa es digui
subvenció, que la cosa es digui... és igual, però no ens quedarem tranquils, no ho
solucionarem dient que sí a qualsevol cosa que ens proposin, per quedar bé. No, miri, ja
tenim una edat, no cal.
Per tant, com el que no cal és quedar bé, el que cal és solucionar el problema. Per tant, la
nostra garantia de compromís és amb la solució del problema, no en quedar bé amb tothom
sense pensar en les conseqüències del que fem o el que diem. Per tant, que ningú no es
quedi fora de practicar esport per falta de recursos, absolutament d’acord. Que aquest
govern ho ve garantint i ho continuarà garantint, d’això poden estar vostès ben tranquils i a
part de vostès, el conjunt de famílies d’aquesta ciutat, que si en aquests moments o en
qualsevol moment tenen una dificultat, sàpiguen que el seu fill o la seva filla podrà practicar
esport en aquesta ciutat i la seva capacitat econòmica no serà un problema.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. De manera molt breu. En primer lloc, ja veig que al Partit Popular li molesta
que Esquerra Republicana presenti propostes, perquè si les presenta Esquerra Republicana
està malament, però si les presenta el Partit Popular en altres àmbits, és correcte.
Nosaltres, Sr. Belver, volem solucionar el problema i solucionar el problema és que en
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aquests moments hi ha infants que no poden fer pràctica esportiva perquè no poden fer front
al tema de les quotes. Per això presentem aquesta moció, per això ho portàvem al programa
electoral, per això hem parlat amb les diferents entitats esportives.
Vostès legítimament hi han votat en contra. Nosaltres continuarem reivindicant en el pacte
de ciutat que aquesta mesura hi sigui incorporada, per fer front a aquesta crisi de la COVID
que estem patint. Per tant és legítim el seu posicionament de votar-hi en contra, de que no
hi hagi cap beca per als infants que no poden fer pràctica esportiva.
No és una qüestió que ens haguem inventat nosaltres. Hem parlat amb clubs d’aquesta
ciutat i ens han traslladat les dificultats que hi ha. Ho diu també el director del Consell
Esportiu, que no és sospitós de ser una persona propera a Esquerra Republicana de
Catalunya i ja està. Vostès tenen tot el dret de votar-hi en contra.
I al Sr. Miguel García, que es preocupa per la meva activitat esportiva. Miri, practico esport
des de fa molts anys. He participat als consells esportius d’aquesta ciutat en diferents
etapes, i sóc soci de diferents entitats inclús d’aquesta ciutat, com el bàsquet L’Hospitalet,
entre d’altres. I del Centre d’Esports L’Hospitalet, L’Hospi, quan vostè va marxar d’aquest
club com a president, que va fer una etapa tèrbola, bruta i en molts aspectes poc
transparent, deixem-ho aquí.
Perquè vostè avui ha dit una cosa que, ho ha dit vostè, cal treure la subvenció al Centre
d’Esports L’Hospitalet, ho ha dit vostè, i vostè sí que rebia aquesta subvenció en el seu
moment, quan era president, i possiblement el Centre d’Esports L’Hospitalet voldria deixar
de rebre aquests diners, però sap per què no pot fer-ho? Perquè vostè va deixar un forat
econòmic molt gran, igual que vostè, hi ha irregularitats, que cobrava entrades del pàrquing
a pares que volien anar a veure als seus fills, quan això estava prohibit. Deia que aquests
diners s’ingressaven al club per a temes socials i era mentida, aquests diners no són a la
comptabilitat del club, perquè vostè va ficar la mà a la caixa del Centre d’Esports
L’Hospitalet.

El Sr. García Valle intervé sense tenir la paraula.

Perfecte. I ho deixem aquí. Lamentem el posicionament en contra del Partit Socialista, del
govern de la ciutat.

El Sr. García Valle intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
A ver, Sr. Miguel García. No li he donat la paraula i vostè no pot interrompre una intervenció
d’un membre d’aquest consistori. Si vol la paraula, la demana, i si no, amb aquestes formes
d’interrompre, no li donaré la paraula.

El Sr. García Valle intervé sense tenir la paraula.

Si usted no se atiene a las reglas que tenemos entre todos, que hemos aprobado, Sr.
García, hágaselo mirar.
Sr. Toni Garcia, se li ha exhaurit el temps.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Se m’ha exhaurit el temps i lamento la interrupció constant que fa el portaveu de Ciutadans.

SRA. ALCALDESSA
Se li ha exhaurit el temps. D’acord?
Sr. Miguel García, por alusiones. Un minuto por alusiones.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Simplemente, es muy sencillo. Decir que este señor se comporta como se comporta, está
siempre echando estiércol sobre la gente y todo lo que dice es mentira, él sí que miente. Se
ha demostrado y se puede demostrar que todo lo que dice es una absoluta mentira. Hoy ha
pasado el Rubicón, y esto seguramente va a tener que dar explicaciones ante un juez,
porque no es lo que dice por ahí, que luego se le ha ido un poco la olla, como se suele
decir, y ha dicho algunas cosas que no las voy a permitir.
Este señor se comporta de una forma impresentable, porque acusa y dice disparates
cuando sabe él que es mentira. Lo que más me duele es porque él sabe que no es cierto lo
que dice, porque se lo han dicho, se lo han explicado. Lo que pasa es que él lanza aquí
estiércol sobre todo el mundo, como está lanzando sobre otros miembros del gobierno, y
especialmente la tiene tomada con este concejal, porque le ha plantado cara desde el
principio porque le dice que no hay presos políticos, que es mentira y tal, y entonces lo que
hace es ensuciar toda la política, y venir a decir aquí verdaderos disparates, eso es mentira.
Eso es calumniar y soltar estiércol. Usted y yo nos vamos a ver las caras ya, sino vaya
usted al juzgado porque si no voy a ir yo, porque no le voy a permitir más que siga
enturbiando mi dignidad y mi honestidad, señor de Esquerra Republicana, Sr. Toni Garcia.
No se puede ser más impresentable ya.

SRA. ALCALDESSA
Hemos finalizado la discusión. Bastante lamentable también…

El Sr. Garcia Acero intervé sense tenir la paraula.
Sr. Toni Garcia, jo crec… li puc donar un minut per al·lusions, però és que em sembla
lamentable.

El Sr. Garcia Acero intervé sense tenir la paraula.

Estic parlant jo. Si no és que al final em posaré amb un altre to i crec que és molt
lamentable. Jo demano, si us plau, que els temes que tinguin entre vostès, els tractin fora
del que és un Ple, per respecte a tots els regidors i regidores, i per respecte sobretot als
veïns i veïnes que ens puguin estar escoltant.
Per al·lusions, Sr. Toni Garcia, té la paraula.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Agrairia que també quan els regidors d’Esquerra Republicana rebin
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insults, vostè també actuï d’aquesta manera.
No ho diem nosaltres el tema de les irregularitats, ho diu el Centre d’Esports L’Hospitalet en
la carta que va enviar a aquest ajuntament, una carta on diu i manifesta que les entrades
que es cobraven als pares pel tema del pàrquing, per a temes socials, no consten a la
comptabilitat del club.
I això és una realitat que no diu Esquerra Republicana de Catalunya, ho diu el propi Centre
d’Esports L’Hospitalet. Hem demanat una comissió per tal de que es puguin esbrinar
aquestes irregularitats, que ha pogut haver-hi en la gestió d’un estadi municipal. En un
estadi municipal hi ha hagut greus irregularitats en la gestió, durant la seva etapa.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 19 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 14 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 13 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 20 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 20.PER IMPULSAR UN PLA I UN CALENDARI D’ACTUACIONS PER
PROTEGIR EL PATRIMONI DE LA CIUTAT. AJT/56020/2020

SRA. ALCALDESSA
Sí, la Sra. Lluïsa Carmona em sembla que era la que presentava la moció. A veure si ens
apliquem un to una mica més amable i relaxem una mica el to del debat. Sra. Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Bon vespre a totes i a tots.
El patrimoni de la nostra ciutat, es troba en una situació de desprotecció, vulnerabilitat i,
encara ara, d’un insuficient coneixement i reconeixement. I en aquesta situació seguim
esperant que es reprenguin les reunions per a l’elaboració del nou catàleg de Patrimoni, el
PEPPA, pendent des de l’anterior legislatura, malgrat que, com s’està demostrant
contínuament, el PEPPA no és una eina útil prou eficaç i suficient per protegir el nostre
patrimoni. Per exemple, tal i com està formulat fins ara, només recull, i parcialment, els
elements patrimonials arquitectònics, béns immobles, deixant de banda el patrimoni natural,
patrimoni moble, documental i immaterial.
Ara, però, tenim el mapa del patrimoni cultural de L’Hospitalet elaborat per la Diputació de
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Barcelona durant dos anys, 2017-2019, per part d’un equip tècnic molt qualificat d’aquesta
institució.
Aquest mapa és un estudi rigorós des del punt de vista tècnic i històric, en el que es fa un
anàlisi del patrimoni, classificat com a patrimoni immoble, moble, documental, immaterial i
patrimoni natural. Es tracta doncs d’un instrument per a l’establiment de mesures de
protecció i conservació del patrimoni, com diu el propi document, un inventari que cal
integrar en el nostre catàleg de protecció.
Aquest inventari inclou també una síntesi històrica de la nostra ciutat, des dels seus orígens
prehistòrics, paleolítics i neolítics, fins a les etapes romana, ibera, medieval i moderna. Una
llarga història amb la que no es corresponen les restes que tenim, tant per la manca de
recerca històrica sobre la nostra ciutat, com també per la manca d’instruments de protecció
d’aquestes restes. A títol d’exemple, el nostre catàleg recull en la darrera versió del 2010,
111 elements protegits i al mapa s’inventarien 355 elements immobles amb valor
patrimonial.
També cal destacar que s’inventarien al mapa, fins a 506 elements que inclouen béns
mobles, béns naturals i immaterials. Tots aquests elements que no estan al nostre catàleg
actual, es troben sense cap protecció i per tant amb un risc important de desaparició. Per
cert, també recull aquest document un llistat del nostre patrimoni arquitectònic desaparegut,
fins a 117 elements amb valor històric que ja no tenim per diferents raons, però potser la
més significativa i la que més ens pot fer reflexionar, és la que diu, enderrocat recentment.
Així doncs, considerem que aquest document ha d’estar inclòs en la nova catalogació del
PEPPA però, donat el retard en la seva elaboració, cal que de forma immediata aquest
inventari tingui efectes en la protecció dels elements proposats per evitar més deteriorament
o fins i tot la seva desaparició.
Cal però també, ampliar els objectius de la protecció al conjunt de béns, i que la protecció
sigui quelcom efectiu, per la qual cosa considerem necessari dotar-nos d’un òrgan
permanent, com tenen altres municipis, constituït per experts/es, entitats, tècniques, etc.,
que elabori un Pla de protecció de béns culturals i naturals, supervisi propostes i
inspeccions, promogui la divulgació i la recerca i tingui un calendari i un pressupost per dur
a terme la seva tasca.
Alhora cal destacar la urgència d’intervencions de protecció sobre alguns elements protegits
que estan en greu risc, can Rigalt, cal Masover nou, la Torre gran i la masia de la Remunta,
així com la situació de deteriorament del conjunt del carrer Xipreret, tal i com hem reclamat
moltes vegades.
Aquestes mesures han estat també demanades pel Centre d’Estudis Argentonins, entitat
dedicada a la defensa del patrimoni, a través d’instància al nostre ajuntament, i que tenen
una àmplia experiència municipalista en la protecció del patrimoni.
Finalment creiem important destacar que actualment és reconegut que, les poblacions que
tenen cura del seu patrimoni cultural i natural, tenen millors indicadors de qualitat de vida,
donat que comporta millores en l’espai públic, augment de l’autoestima de la ciutadania
envers la seva ciutat, promou el turisme cultural de proximitat i general, promou l’activitat
econòmica vinculada a la cultura i un llarg etcètera que sempre ha estat important però, en
les nostres actuals circumstàncies, considerem que és especialment rellevant.
Per tot això que hem argumentat, demanem al Ple municipal que acordi: Primer, que es
proposi incloure al nou catàleg de Patrimoni tots els elements proposats pel mapa del
patrimoni cultural i natural de L’Hospitalet, elaborat per la Diputació.
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Segon: Instar a l’Ajuntament a convocar les reunions necessàries per elaborar el Pla de
protecció del patrimoni arquitectònic i natural de L’Hospitalet, així com altres mesures de
protecció del patrimoni moble i immaterial i que sigui aprovat, en aquest Ple durant l’any
2021.
Tercer: Que la comissió per a la elaboració del Pla del patrimoni es converteixi en un òrgan
permanent, consell o similar, que vetlli pel patrimoni de la nostra ciutat amb capacitat per
conèixer i incidir en tots els elements relacionats.
Quart: Instar a l’Ajuntament a establir les inspeccions necessàries i les actuacions que es
derivin per protegir cal Masover nou, can Rigalt, la Torre gran, la masia de la Remunta i el
conjunt del carrer Xipreret.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Carmona se li ha acabat el temps però a més a més el que està llegint...

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
SÍ, ho sé, no hi ha cap problema.

SRA. ALCALDESSA
El que estava llegint ara, forma part de la moció, la tenim tots i l’hem llegit, doncs ja queda
constància en el Ple perquè la moció ja forma part de l’acta. Gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Des del Partit Popular votarem a favor d’aquesta moció proposada per Esquerra
Republicana.
Tots estem d’acord que L’Hospitalet té, afortunadament, un patrimoni ric i que cal posar-lo
en valor, perquè és posar en valor la nostra ciutat i la nostra història. I per tant, tots estem
d’acord de què cal preservar-lo i protegir-lo.
Per això no entenem per què no es fa a dia d’avui. I també ens sorprèn perquè l’equip de
govern actua sovint a cop de reivindicacions veïnals, com és el cas del castell de Bellvís o
bé perquè es fa insostenible; parlem per exemple del cas de can Trinxet quan després de
què caigués literalment el sostre, doncs va començar a posar remei a la situació que ja era
prou lamentable.
És cert que encara hi ha elements com els que es descriuen a la moció que necessiten una
intervenció urgent. Deixar morir el nostre patrimoni és en certa manera deixar-nos morir a
nosaltres mateixos.
També hi ha part del patrimoni que podríem dir emocional que tot i no correspon als
fonaments històrics o arquitectònics que també formen part de la nostra història col·lectiva i
de barri, són referents als nostres barris o a la nostra ciutat. Com és el cas del castell de la
Pepa, al carrer Fernández Lirola. Els veïns portem anys reclamant la seva recuperació com
un espai municipal d’ús de servei del barri. I no és de rebut que segons nosaltres, es faci
servir simplement com a magatzem. Perquè a més a més de no fer el servei com a
magatzem perquè està ple de rates, coloms i hi ha perill d’enderroc i problemes de okupació
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que també hi ha hagut. Entenem que és un espai valuós i que s’hauria de rehabilitar. No en
va des del Partit Popular, al gener de 2019, vam presentar una moció on es demanava la
recuperació i la incorporació al PEPPA y en ello estamos.
És cert que el Pla Especial per a la Protecció del Patrimoni Arquitectònic, el PEPPA està
caducat i des de l’equip de govern sembla que no tenen gaire interès en renovar-lo. Ho diem
perquè des d’abans de les eleccions que no hi ha hagut cap convocatòria de reunió.
També és cert que reunir-nos o revisar el PEPPA i incloure al PEPPA els nous elements
tampoc és garantia de res. Si no que s’ho diguin a la masia de la Remunta o la masia de
Can Rigalt. Per tant ja no és una qüestió d’incloure o no incloure doncs els elements que cal
protegir, sinó que és una qüestió veritablement de voluntat política. En aquest cas, per posar
les eines i les energies en preservar el nostre patrimoni.
Per tant, nosaltres votarem a favor d’aquesta moció. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Votarem també efectivament a favor d’aquesta moció d’Esquerra
Republicana de Catalunya que ens presenta la Lluïsa Carmona.
Crec que la defensa i promoció del patrimoni de la nostra ciutat és un dels temes on tant el
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya com nosaltres sempre ens hi trobem, sempre
posicionem les mateixes preocupacions i sovint, com deia, ens hi trobem en els
plantejaments que fem al propi Ple.
A més és un tema força recurrent en aquest Ple, des de l’oposició instar a l’Ajuntament a
què es prengui seriosament la conservació i promoció del patrimoni a la nostra ciutat. I si és
un tema recurrent és perquè creiem que hi ha una mancança en aquesta línia d’actuació.
I en aquest sentit, durant aquest primer any de legislatura, hem presentat ja des del nostre
espai diverses mocions que plantegen actuacions o polítiques encaminades a la promoció i
protecció del nostre patrimoni. Instàncies i mocions per a la conservació i rehabilitació de
l’espai Cosme Toda, del castell de Bellvís, de can Trinxet o de la fàbrica Germans Albert,
per exemple.
Tot un ventall de patrimoni arquitectònic que podrien tenir una destinació d’ús per al veïns i
veïnes, per impulsar la cultura, per enfortir la cohesió social i un munt d’etcèteres que hem
anat proposant i que, lamentablement, el consistori ja ens ha deixat clar que no és la seva
preferència.
Però, sense allunyar-me de l’esperit de la moció, i als plantejaments que feia la Sra. Lluïsa
Carmona, doncs sí, creiem que és una prioritat pel que fa a la conservació del patrimoni de
la ciutat, actualitzar el PEPPA incloent-hi, no només el patrimoni arquitectònic, també el
patrimoni natural, històric, documental o immaterial. I el catàleg elaborat per la Diputació de
Barcelona compleix amb aquesta realitat, actualitza el catàleg que tenim vigent. Ara bé,
aquesta actualització, en el que s’ha de convertir, és en un pla efectiu de protecció del
patrimoni, no en una guia de localització o reconeixement del patrimoni de la nostra ciutat,
ha de tenir una prolongació efectiva al territori, a la conservació i promoció del patrimoni
catalogat, com comentava fa uns segons la Sra. Sonia Esplugas.
Per últim, destacar la importància d’incloure les entitats i plataformes veïnals en defensa del
patrimoni de la nostra ciutat. Han de ser part del pla, han de tenir participació activa en
l’elaboració del calendari i del pla d’actuacions en promoció del patrimoni de la ciutat. Són
entitats que estan visibilitzant aquestes carències, com deia, en la política de protecció del
patrimoni per part de l’Ajuntament, i que estan lluitant i demanant que des de l’administració
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s’inverteixi en la conservació i promoció d’allò que ens pertany a tots els veïns i veïnes de la
ciutat, i que és part de la nostra història. Res més. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias, Sra. Marín. Le ruego que tenga paciencia, Sra. Marín, porque la verdad es que hay
que tenerla. Yo reacciono muchas veces así porque evidentemente ante una persona de
esta calaña. Y lo digo sinceramente que miente permanentemente e intenta enturbiar la
política con historias que no vienen al cuento y nada tiene que ver con el asunto y parece
mentira, aquí presentar en este debate. No puede ser, Sra. Marín. Hola, ¿se me oye?

SRA. ALCALDESSA
Se le va la voz a ratos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues ya llevo casi un minuto perdido casi. Mire, le digo que tenga usted paciencia porque
evidentemente hay que tenerla. Yo reacciono así muchas veces ante la indignación de ver
un señor que calumnia, miente, dice disparates.
Por ejemplo, hoy ha empezado todo el debate porque yo he dicho aquí que se le quite la
subvención al Centro L’Hospitalet, al Centre d’Esports. Mentira, yo no he dicho nunca eso.
He puesto comparaciones y si él lo da por aludido ahí, porque siempre está ahí. No sé qué
busca y qué rasca por ahí para intentar hacer daño.
Y a partir de aquí, luego hoy ha pasado ya una barrera que ya no la voy a permitir, tendrá
que verlo en el juzgado, en el juzgado tendrá que demostrar lo que ha dicho hoy aquí. Este
señor lleva dos años intentando sacarme de quicio, porque sabe que soy una persona que
no permito estas cosas porque duelen, porque está diciendo, porque ya son dos años de
acoso y derribo. ¿Por qué? Porque simplemente le planto cara por la política de venir aquí
diciendo que si los presos políticos, le digo que no existen y tal y le molesta al señor. Y
entonces reacciona de esta manera.
Cuando dice que hay un documento, que es mentira. Porque esto no dice lo que él dice.
Hay que saber ponerlo en su contexto y además yo puedo demostrar perfectamente que
todo eso es absolutamente mentira. Eso ya está hablado. Lo va a tener que demostrar en el
juzgado, eso sí que se lo digo. Pero ya porque ha pasado ya esa línea de insinuar a decir.
Dice que yo he metido la mano en la caja y tal. Bueno, ya lo veremos. Está ahí grabado,
¿verdad? A partir de ahí ya lo veremos.
Le ruego que tenga paciencia porque yo sinceramente entiendo que su papel es difícil, pero
no puedo por otro lado estar callado cuando ves que te están mancillando el honor, diciendo
mentiras. Y ya le digo, hoy la primera, es por lo que ha venido todo el debate es porque él
ha dicho que yo he dicho que se le retire la subvención al Centro de deportes L’Hospitalet,
no lo he dicho. Y él lo interpreta como quiere, y entonces claro saca toda la mierda que lleva
en contra de quien le venga bien, porque la lleva dentro el hombre y perdóneme la
expresión. Y aquí lo que hace es calumniar plenamente y dejar en entredicho… ya le he
dicho muchas veces que si él considera y cree y tiene pruebas que acreditan que yo he
hecho alguna cosa punible que se vaya al juzgado, pero ahora el que va a ir voy a ser yo.
Voy a ir yo para que este señor se entere de una vez, que no se puede ir por la vida
haciendo lo que él hace. Y tendrá que demostrar allí lo que ha dicho aquí, porque tengo mil
testigos que van a ir a decir lo que hice y lo que no hice.
Mira me siento muy orgulloso de la gestión que yo hice allí. Y este señor me la pisotea
permanentemente. Y cuando dice no la junta directiva que hay, no es cierto la junta directiva
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no ha dicho nada. Ha hecho un documento que no dice absolutamente nada y que se puede
acreditar perfectamente que todo lo que se hizo fue correcto. Pero en fin, pasamos a otra
cosa.
Mire, a estos señores les hemos propuesto una enmienda que no nos han aceptado en esta
moción, que era poner a la comisión para elaborar el Plan de protección del patrimonio,
incluir el mapa de patrimonio cultural de L’Hospitalet, elaborado por la Diputación de
Barcelona, como documento base para la futura revisión de todo lo que haya que hacer y
demás y han dicho que no, que no les parecía bien esa enmienda porque queríamos votar a
favor, como no admiten la enmienda pues sin más preámbulo nos vamos a abstener. Hay
cosas que sí que podríamos compartir, pero claro lo que no puede ser es que votemos a
favor de cosas, de cosas que entendemos que se pueden hacer de otra manera, quizás
mejor, así que nos vamos a abstener. Gracias.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Bona tarda. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. En primer lloc agrair el to de la moció i de la
presentació de la Lluïsa Carmona, però intentaré respondre a la moció i després si em
queda temps, intentaré respondre a la resta de grups.
Vagi per endavant que no puc compartir i no puc estar d’acord quan tots els grups polítics
diuen que aquest govern municipal no té cura del patrimoni i no li preocupa aquest tema. Els
podré donar alguns exemples més endavant, però en tot cas, i la història està darrera nostre
i els equipaments estan, però en tot cas, vostès fan referència al mapa de patrimoni que ens
ha ajudat a elaborar la Diputació de Barcelona, mapa de patrimoni que es fa a instàncies
d’aquest govern municipal, precisament per poder preparar l’actualització del Pla especial
de protecció del patrimoni arquitectònic, PEPPA, i és durant dos anys, com bé ha dit la
Lluïsa Carmona, que s’elaboren aquests treballs i va ser al final del mandat anterior quan es
va començar a reunir aquesta comissió, que durant aquest mandat jo crec que acabaran els
seus treballs, que faran totes les reunions pertinents per poder d’alguna manera elaborar i
redactar aquesta nova proposta d’actualització, on és veritat que ja es té en compte no
només l’espai arquitectònic, sinó també els espais naturals, i després s’articularan els
mecanismes que siguin necessaris per a què hi hagi una participació de col·lectius,
activistes i ciutadans que vulguin donar la seva opinió amb criteris tècnics, evidentment, i
que finalment aquest Ple municipal pugui aprovar. Nosaltres limitar-nos al 2021, jo no
m’atreveixo bàsicament perquè si els treballs i les reunions en comissió es van allargant,
estaríem incomplint allò que estem aprovant.
Vagi també per endavant que aquest mapa que ens ha ajudat a elaborar, com bé ha dit la
Lluïsa Carmona també, per professionals de reconegut prestigi en l’àmbit arquitectònic i
patrimonial, és un mapa que l’ajuntament, i en el conveni que vam signar amb la Diputació
de Barcelona així ho recull, fa referència, com bé ha dit, a més de 300 elements, però que
evidentment no estem obligats ni ens ha de condicionar aquest mapa a recollir tots aquells
elements dins del Pla especial del patrimoni, amb la qual cosa el que fem és tenir una base
amb tots els elements que es considera que poden estar dins d’aquest Pla especial de
protecció, però no és necessari, ni estem obligats ni condicionats, i així ho diu el conveni
que vam signar amb la Diputació de Barcelona, a recollir-los dintre del Pla definitiu que
quedi.
I a més ho hem de fer així perquè nosaltres hem de disposar com a ajuntament d’un sistema
de protecció, si fos necessari, d’altres categories patrimonials que no queden recollides en
la seva moció, i que per exemple en futures recerques o troballes seria necessari donar-los
aquesta protecció.
Per la qual cosa, els vull recordar que a més un cop tinguem aprovat pel Ple aquest Pla de
protecció, serà la Generalitat de Catalunya qui en última instància aprovarà i donarà
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l’aprovació definitiva a aquesta proposta que farem nosaltres.
En tot cas, a la resta de grups els vull fer una pregunta, vostès saben qui té la competència
en matèria de protecció de patrimoni? És la Generalitat de Catalunya a través d’una direcció
general. I vostès saben en els darrers 10 anys quants euros han posat des d’aquesta
direcció general per protegir el patrimoni de la nostra ciutat? Doncs jo els hi diré, zero euros.
Tota la protecció, tot el manteniment i tots els recursos que s’han abocat per protegir el
patrimoni que tenim, els ha fet aquest ajuntament. Amb la qual cosa jo crec que és important
i els poso un exemple, vostès parlen de la Torre gran i la Torre gran és propietat de la
Generalitat de Catalunya. En tot cas, serien ells qui tindrien la responsabilitat de mantenir-la.
Jo crec que els edificis patrimonials que tenen ja un pla, tenen una proposta a més de
prioritats i de necessitats, que a més aquesta proposta ja està treballada i està dintre de
l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, que al final és qui haurà de
prioritzar i començar a executar aquest manteniment, però en tot cas, no podem d’alguna
manera aprovar o donar suport a aquesta moció, perquè vostès parteixen de la base que
nosaltres no protegim el patrimoni. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no sé si la Sra. Carmona vol fer, ho dic perquè ningú no m’ha demanat la paraula.
Sra. Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Donar les gràcies als que han donat suport i també m’agradaria
puntualitzar algunes coses, respecte al que ha dit el Sr. Quirós.
La voluntat de la moció és intentar superar una mica algunes d’aquestes batalles repetitives
que estem tenint. D’una banda tenim el PEPPA, que amb els retards que s’estan produint,
creiem que està col·locant en una situació de risc el patrimoni, primer el patrimoni que
encara no està catalogat i el que ja ho està però que no està suficientment conservat, doncs
és l’única eina que tenim i aquesta eina no s’actualitza.
Després, per una altra banda, també considerem que és evident que no podem, com ara ha
passat, esperar-nos cada vegada que es renovi aquest catàleg, que tampoc no és una eina
suficient, per parlar de patrimoni, sinó que cal sobretot crear un organisme que de forma
permanent vetlli pel tema del patrimoni, per suposat, amb representació de tècnics i de les
entitats que, per sort, ara la nostra ciutat en té moltes i és fantàstic perquè fa uns anys
potser no era així.
I aleshores ens sembla que és important superar també el marc del PEPPA, no només
demanar la seva actualització, valorant, per a nosaltres és important que es contemplin tots
els elements que diu el mapa de la Diputació, però també valorant les aportacions que han
fet les entitats i que estan esperant tenir l’oportunitat, però també cal que aquest instrument
tingui eines eficaces, un consell o similar que permeti un treball continuat, que tingui un
calendari, que tingui un pressupost, perquè si no resulta que a part de catalogar els
elements, què fem després?
No vol dir que no s’hagi fet res i en algunes coses que s’han rehabilitat, però també en tenim
moltes que no, jo només suggereixo que mirem les fotografies del catàleg que tenim
actualment del PEPPA, només mirant les fotografies que tenim, jo ho he fet ara recentment,
veient la situació en la que estan aquests edificis, per exemple ara, ja es veu que el PEPPA
per sí mateix no és suficient per protegir-los i amb el patrimoni passa això, com bé sabem
tots, un cop es destrueix és evident que ja s’ha perdut per sempre i com em sembla que
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vaig dir una vegada al Ple, el patrimoni és un bé que nosaltres tenim el dret d’usdefruit i, en
tot cas, de millorar, però en cap cas és nostre, pertany a la nostra ciutat i pertany a les
generacions que ens han procedit, com a les que vindran després.
Per tant, ens agradaria poder superar les limitacions que tenim en aquest moment en relació
a les eines de protecció del patrimoni, i per suposat, en relació al tema de la Torre gran,
també nosaltres hem reivindicat i hem demanat que es doni tot el suport necessari, però
també és una cosa que no cal que fem només nosaltres, també podem fer-ho quan s’ha fet
tot el tema del PDU de la Gran Via.
Per tant, el que ens agradaria és que aquesta ciutat tingui el patrimoni que es mereix en
funció de la seva història i creiem que s’han de millorar les eines, i sobre les situacions
urgents que s’han de fer, sí que ens agradaria que de forma imminent ens diguessin com es
resoldrà aquesta situació, abans de que tornin a formar part d’aquesta llista on hi ha tots els
elements que s’han enfonsat. Gràcies.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Carmona, vagi per endavant el meu compromís que en
aquest mandat i el més aviat possible, aquest Pla de protecció estarà aprovat i estarà
debatut.
Vagi per endavant també el compromís de poder estudiar, en tot cas, aquesta comissió de
seguiment, però dir-li que el Pla que tenim en l’actualitat i la política que es fa des de la
secció de patrimoni d’aquest ajuntament, és precisament per garantir tot això i en
coordinació amb l’àrea d’Espai Públic, com li deia, perquè al final és qui executa aquest
manteniment.
I evidentment, ens agradaria anar més ràpid i ens agradaria poder recuperar molt més aviat
del que ho fem, alguns dels edificis que formen part de la nostra història i que formen part
de la nostra ciutat, però amb els recursos dels que disposem, ha d’entendre que no podem
fer front i tenim altres prioritats, com bé s’ha parlat avui en el Ple, que ens fan no poder
abordar aquest tipus d’accions.
I només recordar-li un detall a la Sra. Sonia Esplugas, vostè diu que nosaltres intervenim a
can Trinxet quan s’enfonsa totalment el sostre. Això no és cert. El sostre no es va enfonsar i
les intervencions a can Trinxet estaven planificades des de fa temps. I ara estem acabant
una altra fase de les intervencions que vénen, com deia, planificades des de fa algun temps.
I recordar-los pels que comenten que no ens preocupem del patrimoni i que no hem fet res,
dir-los que aquest any, el 2020, estem celebrant el vintè aniversari de la biblioteca Tecla
Sala, que si no ho saben, està ubicada a l’antiga fàbrica de Tecla Sala i és un equipament
municipal d’un servei públic i universal i que va recuperar aquest ajuntament.
Dir-los que també vostès han parlat de diferents espais situats al centre de la ciutat de
L’Hospitalet i els vull recordar que nosaltres hem intervingut a espais patrimonials que no
estan només al centre de L’Hospitalet, com per exemple la Torre Barrina que també alberga
un equipament municipal. O com fàbriques que hem recuperat, i diferents elements dels
quals ens anem dotant per donar serveis públics de qualitat per a tots els veïns i veïnes de
la ciutat de L’Hospitalet.
M’agradaria agafar aquests compromisos, Sra. Carmona, però també m’agradaria que
aquest mantra que l’ajuntament i l’equip municipal es carrega el patrimoni i no se’n
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preocupa, que entre tots anéssim desterrant-lo perquè sinó al final semblarà que per un
costat tenim el Sr. Miguel García parlant de la Casa de la Música, i per l’altre costat tenim la
gent d’Esquerra Republicana parlant del patrimoni. Moltes gràcies.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Només per contribuir a tancar una mica el tema. El que és important és que continuem
endavant amb la protecció del nostre patrimoni, que creiem que no ha estat suficient per
diferents raons, entre elles alguns aspectes com els que presentem en aquesta moció i que
creiem que seria important que tinguéssim eines més eficaces per poder protegir
suficientment i també per facilitar que es conegui i es reconegui el patrimoni d’aquesta
ciutat.
I pensem que això implica la superació d’algunes de les dificultats que tenim, que ens porten
a que una bona part del patrimoni, per suposat no només del centre, l’únic és que
evidentment no tindríem temps per parlar de tots els elements, però aquests elements que
estan en risc, doncs evidentment no ho estiguin i que a més molts altres que en aquests
moments no estan protegits, puguin estar-ho convenientment.
Creiem que la nostra ciutat i la nostra història s’ho mereixen i el que ens agradaria és que
això fos possible i per tant, poguéssim superar una mica aquesta etapa difícil pel que fa al
tema del nostre patrimoni, perquè, com bé he dit, han desaparegut molts elements que seria
fantàstic que poguéssim tenir, no per a nosaltres, sinó també per a les generacions futures.
Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 20 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
Amb 14 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 9 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en
el moment de la votació.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 21 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 21.PER REFERMAR EL COMPROMÍS DEL PLE MUNICIPAL AMB EL
“REGLAMENT PER A L’ÚS DE LA LLENGUA CATALANA A L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT” I PER FOMENTAR LA MILLORA DEL CONEIXEMENT
DEL CATALÀ. AJT/56022/2020

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Garcia.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Per presentar aquesta moció, durant el darrer any hem pogut
comprovar doncs que la comunicació de l’ajuntament en alguns elements, cartells, fulletons,
rètols, senyals únicament s’ha fet en llengua castellana, fins i tot hem trobat doncs que
l’ajuntament en algunes comunicacions ha discriminat el català en alguns barris per exemple
majoritàriament les comunicacions que s’han fet des de l’ajuntament en barris de La Florida,
Pubilla Cases es feia únicament en llengua castellana i en altres barris com és el centre o
Sant Josep, és a dir, es feia en català i en castellà.
També hem pogut veure que s’està incomplint el Reglament de l’ús de la llengua catalana
que es va dotar a la nostra ciutat a l’any 2006, un reglament que és d’obligat compliment per
aquest ajuntament i també per tots els organismes amb participació municipal i que diu molt
clarament en el seu article número 13 que diu que la retolació pública de tota mena s’ha de
retolar preferentment i almenys en català, com també els missatges que s’emetin a través
dels mitjans de comunicació i a la publicitat institucional.
Aquest ajuntament està incomplint doncs aquest reglament i per aquest motiu presentem
aquesta moció amb una voluntat molt clara, corregir aquests tipus d’incompliment que
s’estan realitzant i també aprofitem aquesta moció perquè creiem oportú que a través del
Consell de normalització lingüística que forma part també aquest ajuntament es continuï
impulsant i fomentant l’ús del català a la nostra ciutat on malauradament encara queda molt
camí per recórrer tal i com es desprèn de l’informe de política lingüística on es manifesta
que el 54% de la població de L’Hospitalet declara no conèixer i no saber parlar català. Per
tant presentem aquesta moció per donar doncs un impuls a la llengua catalana perquè el
català és una llengua de tothom.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Des de l’any 2006 el Partit Popular va ser l’únic partit que no va
donar suport al Reglament d’ús de la llengua catalana de l’Ajuntament de L’Hospitalet
perquè consideràvem que no responia a la realitat lingüística de la nostra ciutat, fet que
seguim pensant el mateix.
Des del Partit Popular estem a favor del bilingüisme, estem a favor del català, estem a favor
del castellà, a favor de que els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet s’expressin en
qualsevol de les dues llengües oficials que hi ha Catalunya sense que això representi cap
problema, a favor de que les nostres administracions, estem a favor de que les nostres
administracions siguin l’expressió dels nostres ciutadans i ciutadanes i no en contra, i ens
manifestem en contra d’un Ajuntament monolític o monolingüe, a favor de la llibertat
lingüística i en contra de les imposicions.
Rebutgem, a més a més, que des d’Esquerra Republicana s’aprofiti qualsevol moment
doncs per evidenciar i dividir la nostra ciutadania i venir aquí a dividir el Ple. A més resulta
irònic, entre altres coses, que els senyors d’Esquerra Republicana, el govern de Catalunya,
intenta imposar el català com a llengua única però a l’hora de demanar el vot doncs el que
fa és, curiosament, tornar-se bilingüe, demanant el vot en català i en castellà. A més a més,
com vostès mateixos diuen en el seu govern de la Generalitat, aquelles lleis que consideren
injustes no tenen perquè ser complertes, no tenen perquè complir-se, para muestra un
botón, vostès mateixos sempre estan fent esment i així fan alarde d’aquestes afirmacions.
Per tant nosaltres considerem que aquest reglament és injust per a molts ciutadans i
ciutadanes de L’Hospitalet que volen expressar-se en la llengua castellana de manera
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natural com és la seva pròpia, com és la seva norma a l’hora de comunicar, per tant
nosaltres, de la mateixa manera que ho vam fer en el seu moment, nosaltres ens reafirmem
en el nostre vot en contra del monolingüisme. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gràcies de nou Alcaldessa. Nosaltres avancem que el nostre posicionament a la moció
serà favorable als punts primer, tercer i quart i ens abstindrem del segon. Tant al text
expositiu de la moció com a la intervenció que ha fet el Sr. Toni Garcia compartim gran part
de l’anàlisi fet respecte el valor i la defensa de la llengua catalana, tant en l’àmbit
institucional, com a peu de carrer. El nostre espai polític ha reiterat, en moltes ocasions, i a
tots els àmbits institucionals, la necessària defensa i promoció que han de fer les
administracions públiques del català.
Jo mateix, i crec que no sóc l’únic en aquest Ple, he crescut en un àmbit familiar i social
castellanoparlant. En el meu cas, de família andalusa que va arribar a Catalunya sense
entendre ni parlar el català i que gràcies a les polítiques d’immersió i normalització
lingüística, som, avui, perfectament bilingües i crec que això és per estar-ne ben orgullosos
com a societat.
Per tant, des del nostre espai defensem la preferència i funció del català a les institucions, a
les escoles o qualsevol àmbit públic, perquè sabem que les llengües minoritàries, sempre
corren el risc d’acabar desapareixent quan conviuen amb llengües majoritàries i no hi ha
una preferència o una prevalença institucional i educativa de la primera.
Atenent a aquesta visió de la llengua, votem a favor dels punts primer i tercer, com deia,
perquè van en la línia de reafirmar aquestes consideracions, de seguir treballant per la
normalització i per impulsar l’ús i l’aprenentatge del català juntament amb el Consorci, com
comentava el Sr. Garcia, per la normalització lingüística.
Ara bé, ens abstindrem en el segon punt, i en aquest punt sí crec que Esquerra fa una
narrativa exagerada de la situació institucional al municipi respecte de l’ús del català. La
literalitat de l’acord segon diu: “aturar immediatament la progressiva substitució del català
que s’està produint en elements comunicatius i de senyalització”.
Home, no considerem, al menys no som conscients, que s’estigui produint aquesta
progressiva substitució del català per part de l’ajuntament, quan crec que aquest ajuntament
porta anys demostrant el compromís amb la normalització i l’ús del català i les dades que
feu esment al text expositiu de la moció, reafirmen aquest compromís. De no haver estat
així, el coneixement de la llengua catalana a la nostra ciutat, tots sabem no gaudiria
d’aquest índex de comprensió i d’ús. Res més. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No se sent Sr. Martín. No, no se sent. No, no se sent i té el so activat pel que estic veient.
Sí, desconnecti els... a veure? No, hi ha algú, alguna persona del seu grup que pugui fer la
intervenció en nom seu? Doncs l’hem sentit abans Sr. Martín quan ha passat llista la Sra.
Secretària, se l’ha sentit perfectament, no sé què ha passat.
A veure, parli un moment. No. Doncs bé, no sé, ara sí que... no sé exactament què podem
fer. No sé si el portaveu del seu grup, Sr. Miguel García. ¿Ahora? A veure? Sí, Sr. Martín.
No, no. M’havia semblat que algú parlava, no sé qui era. Pues Sr. García, ¿quiere hacer
usted la intervención en nombre de su grupo?
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Yo no les oigo. En cualquier caso, igual puede dar la palabra al siguiente grupo y luego a
ver si se soluciona.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Vamos a pasar al siguiente, será el grupo socialista. Sr. Quirós.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Sí Sra. Alcaldesa, muchas gracias. Bueno en tot cas Sr. Garcia, la veritat que amb el
respecte i l’estima que sap que li tinc, de vegades em sorprèn perquè el to de la presentació
d’aquesta moció no té res a veure, to que vostè utilitza en aquest Ple, no té res a veure amb
el contingut de la moció i de fet el Sergio Moreno en algun moment de la seva intervenció ha
fet referència precisament i li haig de dir Sr. Garcia que a L’Hospitalet no es discrimina el
català, que a L’Hospitalet no s’està arraconant el català i que a la nostra ciutat no s’està
substituint progressivament l’ús del català. Sap que és fals i vostè intenta, suposo, construir
una realitat, no sé per quins motius d’acord amb les seves necessitats i li vull donar algunes
dades referent al que vostè planteja a la moció.
Miri, el Reglament d’ús de la llengua catalana en aquesta ciutat s’aprova o és vigent des del
2007 i és d’obligat compliment per part dels treballadors públics i els representants polítics.
Si vostè em pot fer arribar qualsevol escrit, document, comunicació per la qual es contradiu
aquest reglament o bé es dóna una directriu en contra jo li agrairé i li donaré la raó, per tant
no pot, no li puc permetre que utilitzi aquesta terminologia referent en la política lingüística
d’aquest municipi.
En tot cas li diré que nosaltres vam refermar aquest compromís de defensa i de promoció i
d’impuls de la llengua catalana l’any 2009 quan vam signar un conveni amb la Direcció
General de política lingüística precisament per això, perquè les dades a les que vostè fa
referència, que som una de les ciutats on el 54% de la població diu, declara no conèixer, no
parlar bé el català, no són noves perquè ja al 2017 a alguna de les reunions entre la
comissió mixta de Catalunya i l’Ajuntament de L’Hospitalet amb la nostra Alcaldessa ja feia
referència a aquesta situació, ja demanava més recursos i és competent en matèria de
política lingüística, i més recursos per d’alguna manera poder fer com vostè diu que el
Centre de normalització lingüística pugui desenvolupar molt millor la seva tasca.
I no només recursos econòmics, també tècnics. I no ha estat només en una reunió, en una
reunió d’aquestes de la comissió mixta en la que jo li faig referència, sinó que ha estat en
diverses reunions on l’Alcaldessa, i està recollit a les actes de dites reunions, fa referència a
aquesta problemàtica, aquesta preocupació i per tant on demana més recursos per tot això.
I per resumir i per no allargar-me, no donarem suport a aquesta moció i no hi donarem
suport, Sr. Garcia, perquè seria reconèixer que aquest govern està marginant el català i
vostè como jo, com la resta de grups polítics que formen part d’aquest ajuntament, sabem
que això no és cert, per tant votarem en contra. Gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Ara perfecte? D’acord. Puc fer la intervenció, Alcaldessa?

SRA. ALCALDESSA
Sí, ja la pot fer.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gràcies. Sobre aquesta moció que ens presenta Esquerra Republicana jo els voldria situar
una mica en el context en el que estem, és a dir, estem enmig d’una pandèmia, estem en
una segona onada de contagis a Catalunya amb unes dades que per suposat ens fan
tremolar, almenys al nostre grup, i què ens porten avui els senyors d’Esquerra Republicana?
Doncs ens porten una proposta per parlar la llengua catalana com a llengua preferent que ja
sabem tots el que significa llengua catalana com a llengua preferent, però repeteixo, enmig
d’aquesta pandèmia, enmig d’aquesta segona onada que hauríem d’estar més preocupats
d’intentar resoldre moltes qüestions molt urgents, els senyors d’Esquerra Republicana doncs
ens porten aquestes qüestions que, jo no negaré la seva legitimitat, per suposat, però
tampoc ens poden negar la nostra legitimitat a l’hora d’afirmar que això no és una prioritat
ara mateix i que aquest temps hauríem d’estar parlant d’altres consideracions i d’altres
qüestions per combatre aquesta pandèmia que hauria de ser la primera prioritat de tots.
Nosaltres sobre aquesta moció votarem en contra perquè parteix d’uns principis que no
només van en contra de la nostra forma de pensar, de Ciutadans com a partit, si no és que
van en contra de la realitat social de Catalunya, és que Catalunya és una societat bilingüe.
Ja sabem que a Esquerra Republicana aquesta realitat doncs no li agrada i ho entenem i
sempre que pot tracta d’excloure l’ús públic de la llengua majoritària dels catalans i per
descomptat, també, dels ciutadans de L’Hospitalet que també tenen la llengua castellana
com a llengua materna.
És molt fàcil i és molt senzill i jo els hi comentaré. A Catalunya tenim dues llengües oficials i
és així de senzill. El seu propòsit d’establir-ne una de preferent no només va en contra del
principi d’igualtat és que és anticonstitucional aquesta qüestió de llengua preferent com
determinen els tribunals sempre que s’ha portat aquesta qüestió.
O sigui que jo els hi recomanaria que acceptin d’una vegada que la realitat bilingüe
d’aquesta societat catalana on tots vivim i hem de conviure i de veritat deixin de menystenir
a la majoria dels ciutadans de Catalunya que tenen com a llengua materna una de diferent a
la que vostès volen donar un tracte preferent. Però de la forma que vostès estan fent política
no afavoreixen ni a la societat catalana ni a la llengua que vostès volen afavorir.
I això és una mica per comentar aquesta moció però repeteixo que estem davant d’una
situació greu com la que estem vivint, que estem en plena pandèmia amb una segona
onada de contagis, hauríem d’estar parlant, crec jo, o aprofundir més en algunes qüestions
o en algunes mesures per combatre aquesta pandèmia per ajudar als més desfavorits i
vostès estan parlant aquí, els senyors d’Esquerra Republicana, per parlar de la llengua
catalana com a llengua preferent. Cadascú allà amb les seves prioritats. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Imagino que per part d’Esquerra Republicana voldrà fer una segona intervenció, sí?

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, començaré per dir que a Esquerra Republicana l’interessen els temes socials i també
l’interessa el tema de la llengua i Ciutadans si ho recorden van néixer en el seu moment
contra la llengua catalana. El Partit Popular i Ciutadans tenen com a objectiu convertir el
català en una llengua folklòrica i recordem que el català igual que el castellà és una llengua
oficial de Catalunya i per tant tots els ciutadans han de poder conèixer la llengua catalana i
cadascú s’expressarà com vulgui, com tingui el plaer de poder expressar-se.
M’ha agradat que Ciutadans per primera vegada des de que està en aquest Ple faci una
intervenció en català perquè el sentim parlar molt de bilingüisme però des de que està en
aquest ajuntament totes les seves intervencions han estat en llengua castellana,
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contràriament al que és aquest grup polític que defensa la llengua catalana però que també,
és a dir, practica la llengua castellana i per tant practica aquest bilingüisme cosa que no fa el
partit de Ciutadans i també les falsedats, dir que el castellà està perseguit a aquesta ciutat o
està perseguit a Catalunya és no conèixer la realitat.
I l’únic que demana aquesta moció, és dir que es conegui el català que és com marca la
Constitució, que tant vostès defensen, que els ciutadans de L’Hospitalet han de conèixer les
dues llengües i en l’àmbit del català queda molt camí per recórrer en aquesta ciutat perquè
així ho manifesta l’informe que fa la Direcció General de política lingüística.
I al regidor d’Educació comentar-li que sí que li presentarem tots aquells elements, ja li
registrarem, tots aquells elements on s’incompleix el Reglament d’ús de la llengua catalana i
també des del consorci s’han solucionat temes.
Malauradament vostès no han presentat públicament encara el conveni que s’ha signat
entre l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya per reforçar el Consorci de normalització
lingüística, no sé si és per no incomodar, és a dir, a Ciutadans, però hi ha un conveni signat
en el qual s’aporten més recursos econòmics, s’han aportat més recursos tècnics, és dir, i
únicament també el que falta és que vostès compleixin una qüestió molt concreta que és
que hi hagi un nou espai perquè el Centre de normalització lingüística pugui fer en
condicions les classes perquè la ciutadania pugui aprendre català.
Per tant hi ha un conveni que vostès no han publicitat, no sabem el perquè en el qual es
solucionen problemàtiques que hi havia al seu moment, hi ha més recursos tècnics, és a dir,
més professors, hi ha més recursos econòmics i també hi ha un compromís que això va fer
el propi Ajuntament de L’Hospitalet així que s’ha de buscar un nou espai perquè el Centre
de normalització lingüística pugui efectuar les classes de català que són molt necessàries a
la nostra ciutat en condicions i no en les condicions actuals en que està avui el centre.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Miri Sr. Toni Garcia, jo practico el bilingüisme real i jo tant al meu
àmbit personal com a l’àmbit professional o social parlo català o castellà en funció de
l’interlocutor i sovint, moltes vegades, influeix el primer impacte a l’hora de conèixer per
delimitar, a partir d’aquell moment, com és la comunicació si en català o en castellà. En
qualsevol cas, vull tenir la llibertat d’expressar-me com em doni la gana, en català o en
castellà.
El català aquí a L’Hospitalet no està ni perseguit ni menystingut, mostra d’això, precisament,
és que des del propi ajuntament i de totes les instàncies, però jo estic parlant de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, les entitats que treballen pel foment del català tenen subvenció
i des de fa molts anys no és que s’hagin tret i ara es tornin a posar o ara estiguin en perill,
no, no, porten un recorregut de fa molts anys, per tant el fet de que vostès ara vinguin aquí
doncs a demanar, a reafirmar-se amb el Reglament d’ús de la llengua catalana sincerament
és absurd, és absurd.
En qualsevol cas nosaltres, ja li he dit a la intervenció inicial, considerem que era un
reglament injust perquè no reflectia la realitat de la nostra ciutat, la nostra ciutat és
majoritàriament castellanoparlant i en qualsevol cas, com vostè sap, de la seva companya, li
sona suposo si li parlo de Teresa Jordà, companya seva de Girona, consellera, doncs que
deia que aquelles lleis que es consideraven injustes no hi havia per què complir-les i per tant
nosaltres considerem que aquesta llei és injusta respecte a una part de la població de
L’Hospitalet i per tant tot lo que sigui no complir, donant la llibertat als ciutadans, benvingut
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sigui.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, gràcies. Se m’escolta ara també?

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí, perfecte.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Dir-li, res, volia ser molt breu perquè crec que estem en un moment i en una situació que de
veritat tenim CAPs saturats, l’atenció primària la tenim com la tenim, els senyors d’Esquerra
Republicana que governen no fan res en aquest sentit, tenim els barracons en educació
com els tenim i en plena situació de pandèmia com ara estem els senyors d’Esquerra
Republicana que governen tampoc fan res, tenim els sanitaris i estem aquí com en una
bombolla.
Jo els diria a aquests senyors d’Esquerra Republicana que vagin a la plaça Sant Jaume i
escoltin, escoltin els sanitaris, escoltin els representants dels hotelers, dels restaurants, tots
els treballadors afectats i els hi parli i els hi digui: “jo estic treballant molt pel català, però pel
català” i que aquesta gent els hi digui els problemes reals a veure si surten una mica
d’aquesta bombolla en la que estan.
I dir-li també, molt breu de veritat, és la primera vegada que Ciutadans parla en català. Jo
crec que és la primera vegada que ens ha escoltat durant aquests cinc anys, perquè moltes
intervencions del nostre grup, i no només jo, les hem fet en català i, sap què passa? Que
ens és igual la llengua en la que parlem, perquè parlem tant català com castellà i no ens
queixarem ni farem mai d’això un problema com fan vostès i el seu govern, que no fa falta
recordar-los que qui multa per tenir una conversa en català no és la Generalitat, multa per
tenir-lo en castellà i està apuntat i continua multant i aquí a L’Hospitalet també.
I vostè parla de defensar les classes treballadores i està multant aquells que retolen en
castellà? Però home, va, si us plau, sigui una mica més seriós i quan parlem de llengües,
parlem de bilingüisme real i no parlem de llengües preferents perquè, com ja s’ha dit aquí,
aquest terme és un terme anticonstitucional i és molt senzill, Catalunya és bilingüe i per tant
les nostres institucions també han de ser bilingües i ja està, i a partir d’aquí el qui fa un
problema d’això i el qui ho porta com a prioritat, és que ja els hi dic, amb el que ens està
caient, en plena segona onada de la pandèmia, vostès estan aquí preocupats que un senyal
de l’ajuntament estigui una miqueta més en castellà o una miqueta més en català.
Doncs miri, no. Hi ha altres prioritats i a veure si escoltem més, que sembla que vostès
tampoc acaben d’escoltar molt el que els hi diuen els altres grups de l’oposició, i deixi de
mentir ja, deixi de mentir perquè de veritat, ja està bé de fer de la política una mentida com
la que fa vostè permanentment. Parlem en català i parlem en castellà i parlem com ens
dóna la gana perquè som així de lliures i ningú ens imposarà cap llengua i deixi de mentir ja,
com ha fet amb el Sr. Miguel García, que també menteix o sigui que ja està bé. A veure si
ens preocupem del que ens ha de preocupar. Moltes gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Sí, Sra. Alcaldessa, moltes gràcies. Molt ràpidament, només per tres puntualitzacions. Sr.
Garcia, els convenis són públics, nosaltres no amaguem res i a més el vam signar amb la
Direcció General de política lingüística vull dir que no som sospitosos de no sé quina
insinuació ha dit que perquè no volem fer públic aquest conveni. Jo l’he demanat si vostè té
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cap document on es doni una directriu per marginar i discriminar el català des d’aquest
govern, no l’estic demanant com són els cartells que anuncien o que comuniquen amb els
veïns, l’he demanat el que vostè parla clarament a la moció de discriminació,
d’arraconament i de substitució progressiva, l’he demanat si us plau que si troba algun
document per escrit d’algun membre d’aquest govern donant aquesta directriu ens el faci
arribar, no els cartells que aquests els coneixem.
I després jo crec que el més important per realment superar aquesta situació on el 54% de
la població de L’Hospitalet es declara no coneixedora o no parlant del català, més que
responsabilitzar al govern perquè en una situació d’emergència extrema i de dificultat i
complexitat va comunicar a la ciutadania el més ràpid possible jo crec que el problema de
que aquest 54% de la població que desconegui el català no ve precisament perquè durant
els mesos de pandèmia l’ajuntament comuniqués d’una manera o una altra. Crec que ens
hem de preguntar, per exemple, perquè no estem revertint aquesta situació, que com he dit
abans, es produeix des de fa alguns anys eh, i em remunto a anys en els quals ja vam
demanar més recursos i que no van venir fins aquest any.
Però en tot cas dir-li que, per exemple, i crec que és un exemple bastant gràfic de com
podríem començar a revertir aquesta situació, i és dotant els centres educatius de més
docents, de més professors que puguin acompanyar aquells alumnes que arriben a meitat
de curs amb el desconeixement total del castellà i del català i que amb aquest suport de
professorat, per exemple, podrien accedir a conèixer molt millor les dos llengües oficials
d’aquest país. Moltíssimes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, de manera molt ràpida. Ja li farem arribar al regidor d’Educació tots aquells elements que
incompleixen el Reglament d’ús de la llengua catalana que es va adoptar a aquest
ajuntament. No pateixi que li farem arribar tal i com ens ha respòs a les diferents preguntes.
Li farem arribar aquests elements, li farem arribar.
Vull agrair al regidor de Ciutadans que practiqui per fi el bilingüisme. Han tardat cinc anys en
practicar aquest bilingüisme que ells van anunciant en tots els àmbits i únicament acaben
practicant el monolingüisme. Nosaltres no obliguem ningú a parlar en català, és a dir, en
moltes etapes de la història de Catalunya s’ha obligat únicament a parlar el castellà i s’ha
perseguit la llengua catalana i nosaltres ens preocupem de les coses del dia a dia, estem
revertint les retallades, estem treballant per sortir d’aquesta crisi econòmica i vostès els de
Ciutadans no crec que siguin un bon exemple allà on governen vostès, a Andalusia, a
Madrid, perquè és un desastre la gestió que estan fent vostès amb els seus governs
autonòmics en l’àmbit sanitari.
Per tant defensarem la llengua i treballem també els temes socials perquè en aquesta ciutat,
els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet han de saber les dues llengües, el català i el
castellà, així ho diu també la seva bonica Constitució que manifesta que han de conèixer
aquestes dues llengües i amb aquest objectiu treballarem.
I l’objectiu que tenia aquesta moció, era una moció en la qual volíem potenciar la llengua
catalana a la nostra ciutat que falta encara molt camí per recórrer i també posar de manifest
de que hi ha aspectes del Reglament d’ús de llengua catalana que no s’estan complint.
Per tant gràcies al suport d’aquells partits polítics, com els Comuns, tot i que discrepem en
alguns aspectes d’aquesta moció, i lamentar el posicionament en contra, una vegada més,
del Partit dels Socialistes, de Ciutadans i del Partit Popular.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 21 de l’ordre del dia,
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que queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i QUART han estat rebutjats amb 19 vots en contra
dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat rebutjat amb 19 vots en contra dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i
amb 5 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació.

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 22 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.

MOCIÓ 22.DE RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN
DOMICILIARIA DE L’HOSPITALET. AJT/56090/2020

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula el Sr. Miguel García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien, muchas gracias. Miren, en lo peor de la anterior ola de la pandemia, mientras la
mayoría nos quedábamos en casa confinados, hubo una serie de profesionales que salieron
a mantener en pie el país, personas como transportistas o personal de supermercados y
hubo una serie de profesionales como el personal sanitario que vivieron escenarios con un
estrés emocional equiparable al que ocasionan los conflictos bélicos. El personal de las
residencias sufrió lo mismo, con gran sobrecarga de trabajo y exposición al virus.
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Desde Ciudadanos nos pusimos al lado del sector para reclamar que también merecían una
gratificación extraordinaria como el personal sanitario por lo que todos tuvieron que sufrir, el
personal todos tuvieron que sufrirlo junto con estos que acabo de mencionar, con el riesgo
de contagiarse en sí mismo, a sus familias al ser un factor de contagio para los propios
residentes que convivían y con el agravante de que en ningún caso por parte del gobierno
se hizo un esfuerzo para reclutar personal que cubriese las bajas laborales como sí se hizo
con el sector sanitario. En el sector sanitario estaban personas que también estaban en
esos medios pues hombre de una manera también sufrían esa misma presión y ese mismo
estrés; pero nosotros celebramos que se gratifique a estos trabajadores y trabajadoras
como, porque sabéis que hay un decreto donde parece ser que a estos trabajadores se les
va a dar una paga y bien merecida se la tienen.
Pero creemos que se han abandonado a otros dos colectivos, por un lado al personal de las
residencias que trabajan en lavanderías, limpieza y cocina que precisamente son tareas con
un factor elevado de contagio. Imagínense lo que es limpiar una habitación donde ha habido
una persona con COVID, el riesgo que se tiene es tremendo, con lo cual no entendemos
ese clasismo a la hora de dejarse fuera al personal de limpieza de la gratificación
extraordinaria.
Por otro lado, está el servicio de atención domiciliaria pues que también ha hecho un
servicio muy importante que ha atendido a esas personas que vivían solas en sus casas,
que necesitan de alguien con todos confinados, sin que sus familiares pudieran desplazarse
a atenderlos. Estas personas con todo el riesgo de contagio del mundo también han vivido
situaciones tremendas, teniendo que dar cariño a esas personas que estaban solas, que
son víctimas también de esa soledad no deseada y todos, seguramente todo el mundo
conoceremos a alguien y esta gente, estas personas de atención domiciliaria fueron el único
contacto que tuvieron esas personas con el mundo exterior. Yo ya me imagino cuando
llegara esta gente, estas personas que iban ahí a darles cariño, que no podían ver a sus
hijos, que estaban apartados porque se recomendaba que no se vieran con los familiares
pero ellos tuvieron que dar el callo, estar ahí, con ese riesgo importante y con ese estrés.
Miren, yo sinceramente creo que tenemos una deuda grande con estos trabajadores que,
vayamos a reconocerlo también, trabajan en unas condiciones de bastante precariedad y va
siendo hora que este ayuntamiento les dé el reconocimiento que se merecen. Bueno,
seguramente el ayuntamiento a veces hay cosas que no puede hacer pero si hay
reconocimientos que puede hacer yo creo que aquí sí se puede hacer y estoy convencido
de que el ayuntamiento lo va a hacer.
Esta gratificación es importante ahora que estamos a las puertas de una segunda ola de
dimensiones impredecibles para que ningún trabajador que está dando un servicio esencial
se sienta de segunda y menos cuando se trata de un servicio que, como este último que
acabo de mencionar de responsabilidad municipal. Yo espero de verdad que el
ayuntamiento lo entienda y estoy convencido que se va unir a nosotros y va a votar a favor,
¿por qué?, porque bueno pues son años ya de conocer gente y las personas son las que
hacen la política y yo a pesar de que tengo muchas diferencias con el Partido Socialista en
la ciudad pues hay algunas cosas que puedo decir, les conozco y sé que hay buena gente y
tiene conciencia social al margen de que luego, bueno, a veces la política hace lo que hace
y vienen directrices de aquí, de allí, pero no me cabe duda que hay gente con conciencia y
se va a hacer eco de lo que decimos. Estoy convencido que van a votar a favor de esta
moción, porque al final si no vota el Partido Socialista no hacemos nada, tienen mayoría
absoluta y hay que ser consecuentes con eso.
Y yo apelo a todos los grupos, especialmente a aquel que tiene la posibilidad a que esta
moción salga adelante, que esa conciencia social que todos pregonamos se demuestre con
hechos y yo espero, sin duda, que los grupos van a estar aquí y no nos van a dejar solos en
esta moción que es de justicia para esas personas que han dado la cara y que han tenido
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un riesgo y que no son de segunda y que hay que valorárselo y no solo valorárselo a nivel
de darle un abrazo, sino económicamente también hay que retribuirlo como a los demás.
Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien. Bueno yo insisto, Sr. Miguel García, no es el único tampoco, pero que sepa que
se le ha acabado el tiempo.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción. Yo creo que si
hemos aprendido algo durante estos meses es a valorar a todas aquellas personas que han
estado en primera posición frente al virus. Hablamos de sanitarios, hablamos de
trabajadores públicos, de Policía municipal, de Guardia Civil, de Policía Nacional, Mossos
d’Esquadra, la UME, la Unidad militar de Emergencia, protección civil, bomberos que han
estado trabajando de manera incondicional arriesgando su vida por nuestra salud, por la
salud de los hospitalenses.
Estamos de acuerdo con la moción y ciertamente creemos que es justo reconocer social y
laboralmente el trabajo que han desarrollado, también, los profesionales del servicio de
Atención Domiciliaria. Desde el Partido Popular creemos que no solamente es necesario
apoyarles con buenas palabras, con buenas declaraciones, con mociones y demás, sino
también hay que facilitar su trabajo. Al igual que otros colectivos esenciales, los
profesionales del SAD han vivido, han sufrido momentos muy complicados sin perder el
ánimo y ayudando a muchas personas vulnerables a sobrellevar momentos muy, muy, muy
complicados.
Por eso, nosotros creemos que es preciso no solamente reconocerlo con buenas palabras y
con buenas intenciones, como decía y con los aplausos que se escucharon en la primera
ola del virus si no que ahora, en esta segunda ola también es necesario que estos
profesionales tengan el apoyo activo por parte de las administraciones y que eso contribuya,
además, a mejorar sus condiciones laborales equiparándolas a las necesidades que ellos
tengan y recompensándoles económicamente el esfuerzo que ya han venido desarrollando
durante estos meses y que, desgraciadamente, van a tener que hacer frente durante los
próximos meses. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchas gracias. La pandemia de la COVID19 ha puesto de manifiesto que sectores
considerados de baja cualificación, generalmente feminizados y extremadamente
precarizados, como el personal del servicio de Atención Domiciliaria, han resultado
esenciales e insustituibles para los cuidados y la vida, atendiendo las necesidades de los
colectivos más dependientes.
Nos consta que las trabajadoras de atención domiciliaria han asistido puntual y
diligentemente a los trabajos de atención y cuidado, a pesar de no contar con los equipos de
protección necesarios y de los riesgos para su propia salud que ellos implicaba en los
momentos de mayor intensidad e incertidumbre de la pandemia.
Desde L’Hospitalet en Comú Podem aprovechamos este posicionamiento para trasladar
nuestro agradecimiento y admiración a las trabajadoras de atención domiciliaria por su
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comportamiento ejemplar durante esta pandemia. Evidentemente dicho agradecimiento ha
de verse reflejado en compensaciones económicas, como han recibido otros colectivos que
han sufrido y sufren en la primera línea de combate del virus, y también deben verse
compensadas mejorando las condiciones laborales y estabilidad laboral.
Por ello consideramos que son necesarias cláusulas en las bases de licitación que blinden
los derechos de los trabajadores y trabajadoras que presten los servicios. No pueden
tolerarse beneficios a costa de los derechos laborales como desgraciadamente sucede en
algunos casos.
En nuestro caso, es de sobras conocida la defensa de la gestión directa de los servicios,
especialmente aquellos que implican atención a las personas. Esa sería la manera más
adecuada de ofrecer los servicios de calidad necesarios para los cuidados, así como la
protección laboral y salarial que cualquier trabajador o trabajadora merece cuando presta
dichos servicios.
Las trabajadoras del servicio de Atención Domiciliaria merecen percibir una merecidísima
retribución extraordinaria por su abnegada labor en esta pandemia, pertenezcan a la
administración, a empresas públicas o a empresas concesionarias y puedan ver, también,
mejoradas sus condiciones laborales. Muchas gracias. Votaremos a favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Des d’Esquerra jo procuraré no exhaurir el temps que no m’agradaria que després la gent
es queixés de que per culpa dels que exhaurim el temps, acabem molt tard. Reiterarem de
nou el nostre suport tant a les treballadores del servei d’Atenció Domiciliària, com a la resta
de professionals que han estat durant aquest temps donant la cara i en primera línia.
La Generalitat ha fet un esforç pressupostari important que no ha assumit cap altra
comunitat autònoma de l’Estat, per reconèixer la feina feta dels professionals sanitaris i de
les residències, arribant a gairebé 35.000 mil persones, 35.000 professionals que han rebut
aquest reconeixement.
Aquestes mesures extraordinàries en matèria de personal, vénen marcades pel Decret Llei
24/2020, que limita a quin personal van dirigits aquests ajuts. Tant de bo el govern de l’Estat
fes arribar els recursos necessaris, els recursos que necessitem per a cobrir tots els
col·lectius, col·lectius tan importants com els del servei d’Atenció Domiciliària municipal,
personal de suport o de protecció civil, recursos pels ajuntament, per a la Generalitat, per
ampliar aquest reconeixement a més col·lectius.
Per altra banda, molts dels altres temes ja s’estan fent i s’estan treballant i segur que hi ha
coses a millorar, però s’hi treballa per donar una resposta a les necessitats de la ciutadania.
Per tant, votarem a favor del primer punt i dels trasllats, i ens abstindrem de la resta. Moltes
gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, per posicionar el Partit Socialista respecte d’aquesta
moció, votarem favorablement, per tant Sr. García pot estar tranquil i especialment després
de que hagin acceptat l’esmena que els hi vam proposar en la línia de, en fi, ja que vostès
feien menció d’una resolució al Parlament, on es plantejava aquest tipus de
compensacions i altres reflexions al voltant de com s’havien atès les persones grans arreu
de Catalunya durant la pandèmia, també en aquella mateixa resolució hi havia una
reclamació molt legítima i llargament reiterada relativa a finançar de manera més
adequada el món local en l’àmbit social.
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Un cop vostès han acceptat incorporar aquesta petició, no tenim cap inconvenient en votar
favorablement aquesta moció perquè entenem que és absolutament equiparable aquesta
petició o aquest plantejament que vostè feia. Ara bé, sí que abans d’entrar en alguna altra
consideració, sí que potser una petita esmena al seu plantejament, Sr. García, i és que jo
crec, i jo crec que convindrà amb mi, que el reconeixement no cal o no és només necessari
que vingui per part de l’ajuntament sinó del conjunt de la societat.
Abans la Sra. González plantejava que hi ha, jo crec que aquesta pandèmia també ens
deixa algunes lliçons, no només deixa aspectes negatius, jo crec que també d’altres de
positius i un per dir-ho o per entendre’l com a positiu, és que sovint feines poc
reconegudes socialment, com ara les que vostè planteja, però d’altres també en el sector
privat, no sé, estic pensant per exemple en els caixers o les caixeres dels supermercats
que també han contribuït, sortint cada dia de casa i que sovint jo crec que també ens hem
recordat poc però també, evidentment, doncs el personal del SAD o el sector de les
residències.
Sí que permeti’m recordar-los, nosaltres, aquest ajuntament, sí que va fer recerca activa
de professionals per tal de proveir professionals en aquell moment on no només a les
residències estava apareixent el virus del COVID, sinó també el virus de la manca de
moral. Hi havia un nivell de desmoralització molt notable a moltes residències, això va fer
que el nivell de baixes per malaltia o fins i tot d’abandonament del lloc de treball va fer
necessari i conjuntament amb el servei de promoció econòmica vam poder posar a
disposició professional al personal de les residències.
També, tot i que evidentment no és del nivell del reconeixement que aquí es planteja
aquest vespre, sí que la pròpia Alcaldessa va reconèixer aquesta tasca mitjançant una
carta dirigida al conjunt de professionals del SAD, entre d’altres, i també vull recordar que,
en fi, que es van posar mitjans de protecció en aquestes professionals i d’igual manera, tot
i que de manera minsa perquè, en fi, sabeu com va anar tot aquell episodi dels tests que
va aconseguir aquest ajuntament, també vam derivar alguns tests d’aquests tant a
personal del SAD com de les pròpies residències. Per tant, un cop fetes aquestes
reflexions, insisteixo, votarem favorablement a la moció presentada. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vale, muchas gracias. Nada, agradecer a todos los grupos que hayan tenido, bueno, que
hayan votado esta moción y por lo tanto creo que sale por unanimidad salvo algún puntito
ahí que Esquerra Republicana no ha querido votar, en su legítimo derecho de hacerlo y
también reconocerle a, bueno, lo que decía que reconocer que no solamente el
ayuntamiento, que el resto de la sociedad también tiene que reconocérselo y tal y
efectivamente pero los que tienen el dinero son los que lo tienen y son los que realmente
han de facilitarlo ¿no?
Estoy de acuerdo con lo que ha dicho, fundamentalmente usted, y bueno, como no, como
no puede ser de otra manera pues claro, Esquerra Republicana ha venido a decirnos aquí
otra vez aquí la canción esta de que no, la culpa la tiene Madrid, Madrid tiene la culpa
porque no nos da dinero, porque no sé qué, porque no sé cuántas y viene a hacerse un
poco el tonto y a inmiscuirse en esa historia de Madrid para no votar lo que creo, considero
que por conciencia se debería votar pero en cualquier caso allá queda.
Mire, no hay dinero en Cataluña porque Madrid pues no les da y tal, están siempre
pidiendo pero en cualquier caso sí hay dinero para hacer consultas ilegales, para financiar
golpes de estado que por cierto, hoy han recibido ustedes a la Guardia Civil ahí metida
viendo lo que ha pasado ¿no? Hoy precisamente ha habido otra movida con esta historia
que llevan ustedes entre manos, que luego llaman corruptos a los demás partidos, bueno a
Ciudadanos no nos lo pueden llamar todavía porque en principio no lo es y creo que hay
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intención de no serlo y tampoco han tenido posibilidad de gobernar y obviamente así es.
Pero en cualquier caso ustedes sí, ustedes sí que hoy ha venido la Guardia Civil y se los
ha llevado que, por cierto, yo también les voy a dar la presunción de inocencia porque
claro, no voy a hacer como ustedes han hecho aquí en L’Hospitalet, criminalizar a la gente
y decir, no estos para adelante y hablar con sus medios, con sus medios para decir
disparates ahí, decir que, bueno criminalizar a la gente.
Yo les voy a dar la presunción de inocencia que hoy se los han llevado la Guardia Civil,
que han entrado ahí y claro para eso es ese dinero y para tirar satélites al espacio, 18
millones de euros, pero claro para esto no, para tema de sanidad y toda esa historia lo han
dejado caer.
O sea que no lloren más con el tema de Madrid y hagan los deberes que tienen que hacer
que son poner el dinero donde toca y no en consultas ilegales y no en financiar golpes de
estado y tal que se han gastado un montón de dinero. Al margen de que ha venido por
otros conductos porque ustedes saben y que por cierto, dense cuenta de que hoy han
entrado en dependencias de gente que está a favor del independentismo y demás. Ya
veremos cómo acaba pero ya les digo, yo les voy a dar la presunción de inocencia, ya
veremos, no hago como ustedes.
Así que agradezco de nuevo a todos el que esta moción haya salido adelante, y como no
puede ser de otra manera, intentemos entre todos sacar adelante estos temas y no
hagamos politiqueo con esto, porque es muy importante que la gente vea que nosotros
estamos porque la sociedad tenga el justo reconocimiento a los que hacen más y a los que
se arriesgan más por defendernos a todos en momentos tan trágicos como los que hemos
vivido y ojalá se arregle el tema y no tengamos que volver a vivirlos. Gracias.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí, sí. El Sr. Miguel García ha acabat dient: “no hagamos politiqueo con esto”, doncs que
s’ho comenci a aplicar i em sobren els tres minuts. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, a ver, ¿me toca el turno, no? No, si el primero que ha hecho política ha sido él que es
cuando ha metido a Madrid por medio como siempre. Si él no comenta esa historia de esa
manera, seguramente Sr. Coque yo no le digo eso, así que mire usted quien empieza
porque es que lo que no se puede hacer…

SRA. ALCALDESSA
No, no. Sr. García, un momento.

El Sr. García Valle intervé sense tenir la paraula.

Sr. García, escuche un momento, es que si usted se embala sin que le hayamos dado la
palabra. Deje que le dé la palabra con tranquilidad.
¿Hay alguien más?, hi ha cap regidor o regidora d’algun grup que vulgui intervenir? Doncs
Sr. García, ara sí.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, quería decir que nosotros, responder al Sr. Coque, que lo que hacemos es
responder a estas cosas que el que ha metido aquí un poco la puya diciendo no Madrid y
tal, echándole las culpas a Madrid cuando no se están administrando los recursos como hay
que administrarlos y están gastándose, se lo repito otra vez, en financiar consultas ilegales y
en golpes de estado y tal, y decir que vamos a tirar cohetes ahora para hacer una agencia
espacial catalana y tal y embajadas y demás.
Pues si él no habla de Madrid y no dice y no criminaliza lo que no tiene que criminalizar y
están siempre llorando con esta historia, pues seguramente yo no le hubiera respondido así,
hubiera acabado el debate ahí pero no pretenderán ustedes señores de Esquerra
Republicana que nos den un puyazo y nos quedemos callados. Es que ustedes son muy
susceptibles en lo que les interesa y tienen ustedes la piel muy fina pero muy fina, y no
aguantan que nadie les diga pues cosas como por ejemplo como lo del catalán, de la lengua
catalana, y hace un montón de tiempo que aquí se pidió que las señales de tráfico
estuvieran en catalán todas y se están poniendo y no se hace y se aprobó en el Pleno y de
eso no se quejan ustedes, las señales en castellano perdón, tienen que ser bilingües porque
si no incluso todavía se pueden recurrir las multas y sería injusto.
Así que mire, si no quieren que les digamos lo que les decimos que dan golpes de estado
con dinero que no deben de meter ahí porque hay otras cosas donde hay que utilizar ese
dinero, por ejemplo, la sanidad, si no quieren que les digamos todo eso, no vengan ustedes
con la canción de siempre, siempre están con lo mismo, así tendrán que esperar que luego
se les conteste pues con contundencia diciendo que no es por eso, no es porque Madrid o
no Madrid qué están ustedes pidiendo, tienen ustedes la boca que parece que se la ha
hecho un fraile, se pasan la vida pidiendo y Madrid les da lo que tiene que darles, sin
ninguna duda. Como el tema de las llars d’infants, que el ayuntamiento está poniendo el
dinero y ustedes no lo dan pero sí tienen ustedes para embajadas, hombre, venga, a ver,
que no nos engañan ustedes ya, que ya conocemos cuáles son sus prioridades políticas y
son dividir, gestionar, decir que España les roba, decir que tal y tal. Al final les tenemos que
contestar.
Para mí sería mucho más mejor y bueno, pues no contestarle si usted no mete la puya, pero
como usted mismo es el que la mete y está buscando el debate permanentemente para
endulzarle el oído a sus seguidores, también los tienen, pues tengo yo que hacer una
contrarréplica diciéndole no, eso no es así. Madrid les da lo que tiene que darles y ustedes
lo que hacen es malgastarlo en temas ilegales. Dese cuenta, hoy usted ha dicho que aquí
que eran unos partidos corruptos, que tiene tela, pues hoy mismo fíjese que oportunidad
que ustedes ha ido la Guardia Civil a las sedes que ustedes tienen a cogerlos y en fin, ya
han visto lo que ha pasado. Por lo tanto, cuidadito. Muy bien.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 22 de l’ordre del dia,
que s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acords PRIMER i DESÈ han estat aprovats per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. José Castro Borrallo, regidor
del grup polític municipal del PSC.

b)

Acords SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, VUITÈ i NOVÈ han
estat aprovats amb 21 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
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M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants
de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots
d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. José
Castro Borrallo, regidor del grup polític municipal del PSC.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“ATENDIDO que los servicios sociales son el conjunto de intervenciones que tienen como
objetivo garantizar las necesidades básicas de los ciudadanos, poniendo atención en el
mantenimiento de su autonomía personal y promoviendo el desarrollo de las capacidades
personales, en un marco de respeto por la dignidad de las personas.
ATENDIDO que el Servicio de Atención a domicilio es un servicio básico de competencia
municipal, que forma parte de la Cartera de Servicios Sociales como prestación garantizada.
ATENDIDO que los ayuntamientos, como administración más cercana al ciudadano, a
través Servicio de Atención a Domicilio (SAD), dependiente de los Servicios Sociales
Municipales, han tenido que reorganizarse manteniendo unos servicios básicos esenciales
para la población más vulnerable, extremando las medidas generales de prevención y
actuación recomendadas por las Consejerías de Salud y Bienestar Social, adoptando
nuevas medidas e incrementando las ya existentes.
ATENDIDO que, debido pandemia generada por la COVID 19, la presión asistencial va en
aumento y que el colectivo de trabajadores que conforman el Servicio de Atención a
Domicilio (SAD), considerado como servicio esencial, ha prestado un servicio de forma
presencial desde el primer momento de la declaración del estado de alarma, realizando
servicios en los domicilios de personas dependientes y vulnerables, sobre todo a personas
mayores que viven solas o personas con discapacidad. Los trabajadores del SAD continúan
prestando el servicio con una gran implicación, a pesar de que la actual situación dominada
por una enfermedad aún desconocida cuya gravedad, unida en muchos casos a la falta de
medios idóneos para garantizar su protección, provoca un gran desgaste físico y emocional,
junto con la angustia generada por el desasosiego de contagiar a los usuarios, a sus
familiares y a ellos mismos.
ATENDIDO que esta labor, especialmente difícil en el actual panorama de alerta sanitaria
por la COVID-19, apenas se ha visualizado, se hace preciso que, desde las
administraciones y el conjunto de la sociedad reconozca el ingente trabajo llevado a cabo
por este colectivo cuya labor repercute directamente a los colectivos más vulnerables.
VISTO que el Govern de la Generalitat ha publicado, mediante la Resolución del 9 de
septiembre de 2020, la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas trabajadoras
de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial con financiación
total o parcialmente pública, prevista en la disposición adicional segunda del Decreto ley
24/2020, de 16 de junio, de medidas extraordinarias en materia de personal.
ATENDIDO que el decreto ley de gratificaciones extraordinarias con motivo de la pandemia
generada por el Covid-19 recompensará el esfuerzo y las horas extras realizadas por el
personal sanitario y también incluirá una paga para las personas trabajadoras de las
residencias de ancianos y de personas con discapacidad.
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ATENDIDO que la cuantía de la ayuda extraordinaria, de pago único, de acuerdo con el
artículo 2.2 del Decreto ley 24/2020, de 16 de junio, según categoría profesional, es del
importe siguiente:
Auxiliar de geriatría: 900 euros.
Personal de atención directa a personas con discapacidad: 900 euros.
Coordinador/a asistencial: 900 euros.
Médico/a: 900 euros.
Diplomado/a en enfermería: 900 euros.
Otras profesiones (director/a responsable, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional,
trabajador/a social, educador/a social, psicólogo/a): 500 euros.
ATENDIDO que el Govern de la Generalitat ha excluido de esta gratificación extraordinaria
al personal de limpieza, cocina y lavandería, que indudablemente han asumido, como el
resto de personal que van a ser gratificados, verdaderos riesgos durante la pandemia con
gran dedicación y esfuerzo físico y psicológico.
ATENDIDO que la labor de este personal ha tenido y tiene especial relevancia por la
necesaria adopción de extremas medidas de higiene y desinfección necesarias para la
contención de la COVID-19; por lo que debe ser igualmente recompensada por el Govern
de la cocina y lavandería, evitando así que haya discriminación en el sector, con
trabajadores de primera y de segunda.
ATENDIDO que los profesionales de las residencias, y especialmente durante la pandemia,
trabajan en equipo, cada uno desde sus respectivas funciones, pero con un sistema
solidario y de puentes y ayudas mutuas conformando un TODO asistencial con la necesaria
dosis de polivalencia en todos los profesionales.
VISTA la Resolución 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestión de las
residencias para personas mayores y para personas con discapacidad durante la pandemia
de Covid-19, del 10 de julio de 2020, donde en su punto 63 el Parlament de Catalunya insta
al Govern a:
a) Tenir en compte tots els treballadors de l’atenció a la dependència amb relació a
la gratificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de la
Covid-19, han prestat atenció a la gent gran, independentment de la titularitat de la
gestió.
b) Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’extensió de la gratificació
extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de la Covid-19, han
prestat atenció a la gent gran, als treballadors dels serveis d’atenció domiciliària.
c) Valorar socialment i laboralment els treballadors que atenen la gent gran,
garantint-ne la formació, la qualificació i els drets laborals.
VISTA la Resolución 911/XII del Parlament de Catalunya, sobre la orientación política
general del Govern, del 18 de septiembre de 2020, en la que en su punto 151, el Parlament
de Catalunya, per al reconeixement dels professionals de la dependència durant la crisi de
la Covid-19, insta el Govern a:
a) Modificar urgentment la Resolució TSF/2193/2020, del 9 de setembre, per la qual
s’aprova la convocatòria d’ajut directe en favor de les persones treballadores dels
centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial, de manera que la
gratificació extraordinària que rebran els professionals que han desenvolupat llurs
tasques durant la crisi de la Covid-19 s’estengui al personal de neteja, cuina i
bugaderia dels centres proveïdors de serveis socials de caràcter residencial.
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b) Complir el punt 63 de la Resolució 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la
gestió de les residències per a gent gran i per a persones amb discapacitat durant la
pandèmia de Covid-19, per tal de:
1r. Tenir en compte tots els treballadors de l’atenció a la dependència amb
relació a la gratificació extraordinària que rebran els professionals que,
durant la crisi de la Covid-19, han atès la gent gran, independentment de la
titularitat de la gestió.
2n. Impulsar, en col·laboració amb els ajuntaments, l’extensió de la
gratificació extraordinària que rebran els professionals que, durant la crisi de
la Covid-19, han atès persones grans en serveis d’atenció domiciliària.
3r. Valorar socialment i laboralment els treballadors que atenen la gent gran,
garantint-ne la formació i qualificació i els drets laborals.
VISTA la Resolución 849/XII del Parlament de Catalunya, sobre la gestión de las
residencias para personas mayores y para personas con discapacidad durante la pandemia
de Covid-19 que en su apartado 71 establece:
XIII. Món local
71 El Parlament de Catalunya insta el Govern a:
a) Aprovar una nova fitxa del contracte programa amb els municipis. Aquesta fitxa
ha d’anar acompanyada d’un fons econòmic suficient per a atendre les derivades
socials de la pandèmia.
b) Fer efectiu immediatament el pagament dels deutes del 2019 i de l’abril del 2020,
i també altres deutes encara pendents, amb les entitats i empreses del tercer sector
social i de l’àmbit residencial que gestionen serveis públics i que han estat
directament implicades en el manteniment dels serveis durant la pandèmia.
c) Consolidar el sistema de serveis socials municipals, ampliar la ràtio i incorporar-hi
la figura del psicòleg, per a poder donar una resposta integral, ràpida i efectiva a
l’increment de la demanda assistencial prevista i a l’increment de malalties
psicològiques i mentals.
d) Reobrir immediatament totes les oficines de benestar social.
e) Donar prioritat a la cobertura de baixes, permisos i excedències, atès que es
preveu que els serveis socials rebran un increment important de demandes tant de
prestacions com d’acompanyament a persones i famílies víctimes de la crisi
derivada de la paràlisi econòmica.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA:
PRIMERO: EXPRESAR el reconocimiento social y laboral a los trabajadores del SAD que
atienden a las personas consideradas colectivos vulnerables en l’Hospitalet de Llobregat,
así como reafirmar la importancia y la esencial labor que lleva a cabo todo el personal que
conforma el SAD municipal.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno Municipal a reforzar la supervisión y el control de la
calidad del Servicio de Atención Domiciliaria para garantizar la calidad que presta y la
situación actual de los servicios realizados.
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TERCERO: INSTAR al Gobierno Municipal a coordinarse con el Govern de la Generalitat
para hacer extensiva la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales de las
residencias por su trabajo prestado en la atención a las personas mayores, durante la crisis
de la Covid-19 a los trabajadores del Servicio de Atención Domiciliaria del municipio y a la
aprobación de la nueva ficha del contrato programa con este municipio y su correspondiente
dotación presupuestaria.
CUARTO: INSTAR al Govern de la Generalitat al cumplimiento del resto de acuerdos
relativos al mundo local establecidos en el apartado 71 de la Resolució 849/XII del
Parlament de Catalunya, sobre la gestió de les residències per a gent gran i per a persones
amb discapacitat durant la pandèmia de Covid-19.
QUINTO: INSTAR al Gobierno Municipal a velar, en el marco de las competencias que le
son propias, por el cumplimiento de la normativa de la salud laboral, la formación, la
cualificación y los derechos laborales de este colectivo.
SEXTO: INSTAR al Gobierno Municipal a coordinarse con el Govern de la Generalitat y el
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies para garantizar, en su caso, los derechos
laborales y contra la precarización laboral del personal del Servicio de Atención Domiciliaria.
SÉPTIMO: INSTAR al Gobierno Municipal a disponer, mientras dure la pandemia y la crisis
socio-económica derivada de la misma, de los recursos económicos necesarios para
atender las necesidades de los usuarios de servicios sociales.
OCTAVO: INSTAR al Govern de la Generalitat a cumplir el punto 151 de la Resolución
911/XII del Parlamento de Cataluña, sobre la orientación política general del Gobierno con
tal de modificar urgentemente la RESOLUCIÓN TSF/2193/2020, de 9 de septiembre,
mediante la que se aprueba la convocatoria de ayuda directa en favor de las personas
trabajadoras de los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial,
extendiendo la gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que han
desarrollado durante la crisis del Covid-19 al personal de limpieza, cocina y lavandería de
los centros proveedores de servicios sociales de carácter residencial.
NOVENO: INSTAR al Govern de la Generalitat a cumplir con el punto 63 de la Resolución
849/XII del Parlament de Cataluña, sobre la gestión de las residencias para personas
mayores y para personas con discapacidad durante la pandemia de Covid-19 con tal de:
a) Tener en cuenta todos los trabajadores de la atención a la dependencia
con relación a la gratificación extraordinaria que recibirán los
profesionales que, durante la crisis de la Covid-19, han prestado
atención a personas mayores, independientemente de la titularidad de
la gestión.
b) Impulsar, en colaboración con los ayuntamientos, la extensión de la
gratificación extraordinaria que recibirán los profesionales que, durante
la crisis de la COVID-19, prestan atención a las personas mayores
mediante los servicios de atención domiciliaria.
c) Valorar socialmente y laboralmente a los trabajadores que atienen a las
personas mayores, garantizando la formación, la calificación y sus
derechos laborales.
DÉCIMO: TRASLADAR la presente moción a SUARA SERVEIS SCCL, organizaciones
sindicales registradas en el municipio, al Consell municipal de Serveis Socials de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, al Govern de la Generalitat, al Gobierno municipal
y a los grupos políticos de este consistorio.”
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L’H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 23 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 23.PER MOSTRAR LA NOSTRA SOLIDARITAT I SUPORT A LA FAMÍLIA
DE PEDRO ÁLVAREZ. AJT/56014/2020

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula la Sra. Lozano per a la seva presentació.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Permeti’m que comencem per expressar el nostre suport, la nostra
solidaritat i afecte per la família de Pedro Álvarez, així com el reconeixement a la incansable
tasca de la plataforma Pedro Álvarez, que sense defallir ni cedir al desànim ha continuat
lluitant des d’aquell llunyà quinze de desembre del 92, en que un jove de vint anys va ser
mort de forma violenta.

Essent les 21:42 hores, abandona la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín
Martínez, i assumeix la presidència el Tinent d’alcaldia, Sr. Cristian Alcázar Esteban.

L’únic sospitós del cas, un agent de la Policia Nacional que va ser detingut al seu moment i
poc després posat en llibertat, no va donar lloc a cap altra detenció posterior sense que,
per tant, s’hagin esclarit les posteriors pistes i circumstàncies.
Malgrat aquest fet la seva família i amics no han deixat de lluitar per esclarir aquest crim,
combinant l’acció en l’àmbit jurídic amb la mobilització, amb manifestacions a Barcelona i
L’Hospitalet, amb una vaga de fam del seu pare o amb la recollida de més de 5.000
signatures.
No és la primera vegada que en aquest Ple municipal es porten a consideració mocions
sobre aquesta qüestió, la primera de les quals es va aprovar ja l’any 99, comprometent-se
a donar suport a la seva lluita per esclarir la mort del Pedro, instant a les autoritats
competents a realitzar les actuacions tendents al complert esclariment dels fets.
Així mateix, al novembre del 2016, el Ple va aprovar una declaració institucional en suport
a la Plataforma. Més recentment, la secció 21 de l’Audiència Provincial de Barcelona ha
rebutjat l’intent de la família de reobrir la investigació del cas, amb investigacions a càrrec
d’un cos policial diferent al del principal sospitós, com són els Mossos d’Esquadra i amb la
utilització dels últims avenços tecnològics, sense cap alternativa que permeti alleugerir el
seu patiment.
Malgrat tots els esforços, malgrat tota la seva lluita, en pocs casos com aquest s’haurà
imposat amb tanta contundència la inhumanitat, la insensibilitat davant del patiment de la
família, dels amics, dels components de la mateixa plataforma, la implacabilitat d’un
sistema judicial incapaç no ja d’esclarir els fets, sinó ni tan sols d’identificar les persones
implicades per tal de fer justícia, o de considerar la mera possibilitat de que aquests nous
avenços de la tècnica o la investigació a càrrec d’un altre cos policial, poguessin ser
considerats com a eines útils per a dilucidar els fets.
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Davant de la imminent prescripció del delicte el pròxim mes de novembre, i més enllà del
recurs davant del Tribunal Suprem, volem proposar els següents acords: mostrar la nostra
solidaritat i suport a la família, oferint-los suport institucional i legal, així com
acompanyament jurídic des de l’ajuntament, amb els mitjans al seu abast, per tal de fer
tots els possibles per esclarir els fets; mostrar el rebuig d’aquest Ple municipal a la
resolució adoptada per l’Audiència Provincial de no permetre utilitzar noves alternatives;
donar trasllat al Consell de Ciutat, Consells de Districte, Federacions d’Associacions de
Veïns de L’Hospitalet, Plataforma Pedro Sánchez, grups municipals de l’Ajuntament de
Barcelona i grups parlamentaris amb presència al Parlament de Catalunya. Moltes gràcies.

El Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment, obre el torn
d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per
ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sr. Alcázar. Bien, el Partido Popular votará por puntos esta moción. Votaremos a
favor del primer punto y del cuarto y nos abstendremos en el segundo y en el tercer punto y
paso a decir los motivos por los cuales vamos a posicionarnos así.
Respecto a la moción que nos plantea Unidas Podemos, en este caso, poco más que añadir
a la moción. Como dice la propia moción, como dice la exposición de motivos,
desgraciadamente en el año 92 se produjo un suceso dramático para la ciudad de
L’Hospitalet, a la vez que oscuro al no ser resuelto y que acabó con la vida de un chico de
23 años. Un crimen que, si se me permite la expresión, con tintes de novela negra que
todavía hace más necesario saber qué pasó y por qué se produjo y en qué circunstancias.
Desde el Partido Popular creemos crucial esclarecer los hechos, no solamente para hacer
justicia y dar paz a los familiares de Pedro, sino para que la persona que cometió el crimen
asuma su responsabilidad.
En cualquier caso, nos guste o no, la decisión judicial debemos acatarla. El auto dice que la
responsabilidad penal del único sospechoso está prescrita y que las nuevas pesquisas
solicitadas por la familia no aportarían nada útil para encontrar al culpable. Lamentamos la
situación, pero la acatamos.
Respecto al punto tercero tenemos nuestras dudas y por eso creemos que se está
reconociendo que el hecho está prescrito y por tanto nos vamos a abstener, como decía en
el segundo y en el tercer punto y a favor del resto. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, vamos a ver, esta es una moción complicada. La han traído muchas veces y
estamos dándole siempre vueltas a lo mismo.
Yo entiendo perfectamente la inquietud de la familia de ver que no acaban, de que no se
hace la justicia que ellos consideran que se debe hacer y que creemos que debía hacerse.
Pero en cualquier caso, bueno, votaremos a favor del primer punto porque daremos apoyo
las veces que haga falta a una familia con el dolor de haber perdido a un ser querido de
forma violenta, sin que se hayan esclarecido los hechos, por eso vamos a votar a favor del
primer punto.
Pero claro, los otros puntos son puntos complejos y complicados, que además no podemos
apoyar el segundo punto, no le corresponde a un Pleno municipal valorar las decisiones
jurídicas del sistema. El sistema judicial dispone de sus mecanismos para recurrir las
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decisiones de los juzgados en los tribunales, así que es complicado porque si nos
queremos, los Plenos municipales hay cosas que no pueden hacer, solidaridad, ayuda,
recolzament, com es diu en català, a las famílies si fos el cas, pero en cualquier caso esto
se ha visto muchas veces.
Respecto al tercer punto no corresponde al ayuntamiento ofrecer acompañamiento jurídico
en los procedimientos penales, imaginemos o imaginamos que la familia de Pedro Álvarez
tendrá y dispondrá de un abogado que estará haciendo todo lo que esté en su mano para
darles el mejor apoyo jurídico posible. Es que a veces pretendemos cosas que creo que no
nos toca, nos toca hacer solidaridad y ayudar lo que se pueda, pero sí que es cierto que
cuando estamos hablando de cosas de juzgados y tal tenemos que ser conscientes de que
los Plenos no son, en fin, no se pueden inmiscuir en según qué cosas y, bueno, pues nos
sabe mal porque es una situación que a cualquiera le hiere. Hiere muchísimo ver que han
matado a tu hijo de una forma violenta y que al final el tiempo se ha ido perdiendo en eso y
no se ha podido hacer la justicia que obviamente debe hacerse.
Bueno se han hecho procedimientos, uno y otro y otro y bueno, parece ser que hay una
imposibilidad, no lo sé, porque no creo que haya voluntad por parte de la justicia de no
encontrar a los culpables. Seguramente habrá, yo qué sé, no lo sé, yo no soy jurista pero en
cualquier caso lo que no podemos hacer, y lo reitero otra vez, como Pleno es meternos en
cosas que no nos competen, al margen de dar todo el apoyo a la familia porque claro, hay
que ponerse en su lugar también.
Así que yo creo que me he posicionado ya en los votos, si no al final pues ya, el primer
punto a favor y abstención en el resto de los puntos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Ja han passat més de 27 anys i l’assassí de Pedro Álvarez continua en
llibertat. La nit del quinze de desembre de 1992 és una nit negra per a la història d’aquesta
ciutat. Aquell dia el Pedro Álvarez, un jove que únicament tenia vint anys, passejava per
l’avinguda Catalunya del barri de La Florida amb la seva companya quan és gairebé
atropellada per un vehicle. Del cotxe va baixar un individu que s’embrancà en una disputa
verbal i de sobte l’assassí va treure una pistola, va disparar dos trets a boca de canó i va
fugir.
El jove Pedro Álvarez va morir hores després a l’hospital de la nostra ciutat, a l’Hospital de
Bellvitge. A partir d’aquell moment comença un malson per a la família de Pedro Álvarez. I
realment és una vergonya, és indignant que 27 anys després de l’assassinat de Pedro
Álvarez, encara no s’hagi fet justícia.
Molts ens preguntem què hagués passat si aquest jove assassinat, en lloc de pertànyer a
una família de classe treballadora, hagués estat un jove que pertanyés a una família
benestant, o fins i tot, és a dir, fos fill de la monarquia espanyola. Doncs ja els hi dic jo,
possiblement aquest cas estaria resolt.
Per sort, els pares del Pedro Álvarez, el Juanjo i la Carmen, són persones honestes, són
persones dignes que des del primer dia han començat una lluita incansable, igual que faria
qualsevol persona, per reclamar justícia. Una justícia que no arriba i també s’ha de
reconèixer que existeixen unes administracions públiques, entre elles aquest ajuntament,
que més enllà de declaracions polítiques, no han estat a l’alçada i han mirat moltes vegades
cap a una altra banda.

Essent les 21:49 hores, s’incorpora a la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria
Marín Martínez.
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La realitat és que avui l’assassí de Pedro Álvarez continua en llibertat. En el seu moment,
l’any 92, va ser detingut un policia nacional, amb el qual coincidia el vehicle que en aquells
moments portava aquest policia nacional, i amb el que se l’havia vist en el lloc dels fets,
coincidien també molts elements de la matrícula, i fins i tot va haver un reconeixement de la
promesa de Pedro Álvarez que reconeixia que la persona que havia disparat a Pedro
Álvarez era aquell policia. A partir d’aquell moment va entrar tot un procés d’irregularitats
fins que la jutgessa del cas va decidir arxivar la causa.
Tot i així, la família de Pedro Álvarez ha continuat reivindicant justícia i l’últim cas, diguem-li,
d’injustícia amb aquest cas ha estat el de l’Audiència Nacional, que ha negat la reobertura
del cas per a què els Mossos, i no la Policia Nacional, assumeixi la revisió i investigació d’un
cas, utilitzant les noves eines tecnològiques que en aquest moment, també utilitzen per
resoldre aquelles irregularitats, i sobretot que no investigués aquesta reobertura un cos
policial del qual el presumpte assassí formava part, com és la Policia Nacional.
Amb aquest cas estem veient que la justícia no és igual per a tothom. Avui l’assassí de
Pedro Álvarez continua caminant pels carrers de la nostra ciutat amb total impunitat, i fins
que no hi hagi justícia, no ens cansarem de denunciar aquest fet, i agraïm als Comuns, a
L’Hospitalet en Comú Podem, que presenti aquesta moció perquè des d’Esquerra
Republicana li donarem suport, perquè cal denunciar aquesta injustícia les vegades que faci
falta, i més enllà de denunciar també cal una col·laboració activa perquè aquest ajuntament
ajudi a la plataforma a esbrinar els fets.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Bueno, tornem a parlar del cas aquest, un cas absolutament
desgraciat. S’han explicat els fets del desembre del 1992 i des de llavors tota la tasca que
ha fet la família, fonamentalment, per tal d’esbrinar què és el que va passar i que el
responsable d’aquella mort, diguéssim, pagués les conseqüències i assumís la
responsabilitat d’allò que havia fet, però la realitat és la que és, i la realitat és que es va fer
el judici, fins i tot en el seu moment, es va apartar la Policia Nacional de la investigació
perquè fos la Guàrdia Civil qui investigués, perquè no hi hagués corporativisme dintre del
cos perquè l’acusat era un policia, era un policia nacional. Es va veure la causa, tal i com
s’ha explicat, en aquell moment, i finalment es va decidir arxivar.
La família ha estat incansable en el treball de que es reobrís la causa, de que es tornés a
veure, fins que ara hem arribat en aquest mes d’octubre del 2020 on estava molt al límit,
diguéssim, de la finalització o de la possibilitat de poder continuar en la tasca d’investigació
o si es considerava que havia prescrit el crim.
És evident que, i s’ha dit, en aquest Ple municipal ha vingut en diferents ocasions qüestions
relacionades amb aquests fets i amb les demandes, les reivindicacions on la lluita de la
família i de la plataforma que es va crear al voltant d’aquest fet i que al llarg dels anys ha
anat reivindicant aquesta petició de justícia, diguéssim, però ara ens trobem en que
l’Audiència Nacional ha dictat una sentència, una sentència ferma que diu que el crim ha
prescrit, que no es poden fer més perquisicions, que no es pot reobrir el cas, que el dóna
per finalitzat.
I algú, em sembla que era el Sr. Miguel García, deia, tampoc se li pot demanar al Ple de
l’ajuntament de tot, qualsevol cosa i que allò que personalment cadascú de nosaltres
podríem estar disposats a fer o fins i tot a participar o a impulsar, no és el mateix el que
cadascú de nosaltres puguem fer individualment, que el que institucionalment es pot fer o es
pot assumir des del punt de vista de la institució.
Per tant, entenent el dolor i mostrant l’absoluta solidaritat amb la família, en aquesta moció
nosaltres votarem favorablement el punt primer i el punt quart, i votarem contràriament en el
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segon i en el tercer.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, molt breument, en qualsevol cas. Aquest és un cas que a la ciutat de L’Hospitalet
segurament ha marcat tota una generació de gent que teníem determinada edat en aquella
època i que vivim en certa manera com a propi el fracàs de que no s’hagi arribat a esbrinar
què és el que va succeir aquella nit, potser perquè ens identificàvem amb la persona de la
víctima, podíem haver estat qualsevol de nosaltres perquè no era una circumstància que fos
fora del corrent.
Més enllà d’això, i naturalment des del respecte i l’acatament de qualsevol resolució judicial,
la qual cosa no vol dir coincidir amb el seu contingut, però pensem que el Juanjo i la
Carmen, que els pares del Pedro, que tota la seva família, els amics, la plataforma, es
mereixen poder apurar totes les opcions que no estaven obertes l’any 92, perquè ara hi ha
mitjans tècnics a l’abast que permetrien obrir determinades línies, o si més no, explorar
determinades qüestions a través d’una revisió de la investigació i en aquest sentit ho
plantejàvem.
També perquè en mocions anteriors hi havia compromisos de fer suport i naturalment no
plantejàvem fer substitució jurídica del cas ni molt menys, mai se’ns acudiria tampoc, però sí
en certa manera posar-nos a disposició per donar un cop de mà, si és que des d’una
perspectiva jurídica necessitaven alguna eina de caràcter complementària, en definitiva
doncs amb aquesta col·laboració de caràcter, de caràcter actiu per tal de que la família en
aquest tram final doncs senti que l’ajuntament de la seva ciutat, l’ajuntament de la ciutat on
el Pedro vivia, i on va patir una mort violenta, continua fent costat a les seves reivindicacions
i a la seva lluita. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 23 de l’ordre del dia,
que s’aprova parcialment amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acord PRIMER ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.

b)

Acords SEGON i TERCER han estat rebutjats amb 14 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández,
M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 5 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.

c)

Acord QUART ha estat aprovat i renumerat, com a nou apartat SEGON, amb 23
vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
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M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots
d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“La nit del 15 de desembre de 1992 va ser assassinat Pedro Álvarez, a l’Hospitalet de
Llobregat.
L’únic sospitós del cas, un agent del cos de la Policia Nacional, va ser detingut i pocs dies
després posat en llibertat, sense haver estat estudiades amb profunditat les pistes i
testimonis visuals dels fets.
Des d’aquest primer moment, la família i amics del jove van iniciar una lluita constant per
l’esclariment de l’assassinat d’en Pedro, que va incloure la convocatòria de manifestacions
massives a l’Hospitalet i a Barcelona, una vaga de fam per part d’en Juanjo Álvarez, pare
d’en Pedro, així com la recollida de més de 5.000 signatures.
El ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet al març de l’any 1999, va subscriure un compromís
públic com a administració, amb format de moció política, amb els acords següents:
“Mostrar la nostra solidaritat i recolzament a la família de Pedro Álvarez en la lluita que
mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill” i “instar a les autoritats competents, al
ministeri de l’interior i al Poder Judicial, perquè realitzin i canalitzin les investigacions i el
procés necessari per a procedir al total esclariment d’aquests fets i donar trasllat d’aquest
acord al Ministeri d’interior, al Consell General del Poder Judicial a la família d’en Pedro
Álvarez i als Portaveus dels Grups Polítics Municipals.”
Atès que posteriorment van ser diverses les mocions presentades al Ple demanant justícia
per a Pedro Álvarez. De nou el mes de novembre de 2016, aquest Ple va aprovar una
declaració institucional en suport a la Plataforma Pedro Álvarez.
Atès que malgrat la lluita de la família per aclarir l’assassinat de Pedro Álvarez, en un auto,
la secció 21 de l’Audiència de Barcelona ha rebutjat el darrer intent de la família per reobrir
la investigació del cas perquè un cos policial diferent del principal sospitós fos l’encarregat
d’investigar el crim, ja que segons indicava la defensa, la unitat central d’homicidis dels
Mossos d’Esquadra, treballant amb tecnologia puntera, hauria resolt casos que semblaven
acabarien sense resolució.
Atès que el crim quedaria així impune, ja que prescriu definitivament el mes de novembre.
Encara que el Tribunal Suprem seria l’única via possible per continuar amb la investigació
del cas per evitar la impunitat de l’assassí d’un noi de 20 vint anys, mort per tres trets a boca
de canó en un carrer de la nostra ciutat fa vint-i-set anys.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, a proposta del grup
Municipal L’Hospitalet En Comú Podem – ECG, acorda:
PRIMER.- Mostrar la nostra solidaritat i suport a la família, i molt especialment als pares de
Pedro Álvarez en la lluita que mantenen per l’esclariment de la mort del seu fill. Una lluita
plena de dolor i dignitat.
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SEGON.- Donar Trasllat al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la Federació
d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i a la Plataforma Pedro Álvarez. I també, als grups
municipals amb representació a l’Ajuntament de Barcelona i als grups parlamentaris, amb
representació a la Generalitat de Catalunya.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 24 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 24.- PER RECLAMAR LA REUBICACIÓ URGENT I L’ACOLLIDA DIGNA DE LES
PERSONES REFUGIADES A LES ILLES GREGUES. AJT/56019/2020

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Em consta, perquè així ho havíem comentat a la Junta de Portaveus, que hi havia
una esmena in voce per part del grup socialista. La Sra. Sariñena faria l’esmena o explicaria
l’esmena.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. L’esmena seria al quart acord de la moció i faríem una proposta de
canviar el redactat i posar: “Instar al Govern de Catalunya, al Govern d’Espanya i a la Unió
Europea a participar en la reubicació dels milers de persones refugiades en el camp de
Mòria”.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. I ara sí li donaria la paraula al Sergio Moreno per fer l’explicació de la moció i per
dir si accepta o no accepta.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, acceptem l’esmena.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs quan vulgui fa la seva explicació.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. La moción que presentamos hoy, instando a este Pleno a posicionarse y
tomar parte de la grave situación que están viviendo los refugiados en los campos de
Grecia, tiene la pretensión de visibilizar una de las situaciones más desgarradoras e injustas
que están ocurriendo dentro de las fronteras de la Unión Europea y que bastan para que,
cualquier ciudadano de la Unión sienta un profundo rechazo al trato que están recibiendo
decenas de miles de personas obligadas a abandonar sus países y pedir asilo en Europa,
entre las que hay, y no hay que olvidar, niños y niñas, viviendo situaciones, como decía,
totalmente injustificables.
Hemos sido testigos en los últimos tiempos de naufragios, de bloqueos fronterizos, de
abandonos en el mar, de devoluciones en caliente y demás situaciones vergonzosas para
con los migrantes. Los días que suceden al incendio en el campo de Moria vienen a
consagrar de alguna manera este proceso y parece que la normalización de una Europa
incapaz de dar respuesta a situaciones de precariedad y abandono absoluto.
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El incendio en el campo de Moria, en Lesbos, el 9 de septiembre, dejó a cerca de 13.000
personas al raso, sin acceso a alimentos básicos, a agua y a medicina, una tragedia en
mayúsculas de personas que viven de forma sistemática en cárceles a cielo abierto, donde
permanecen estancadas, más bien retenidas, sin ninguna solución a sus perspectivas de
futuro y con una reiterada vulneración de los derechos fundamentales que les asisten.
La situación que tienen que vivir las personas refugiadas atenta de pleno contra los
derechos que el propio derecho internacional reconoce. No se puede retener de forma
indefinida, en situaciones de insalubridad, en situaciones infrahumanas, a personas que
están tramitando la solicitud de asilo huidas de sus países. Es una ilegalidad que estamos
normalizando dentro de las fronteras europeas.
Creo, y acabo con esto, que la unidad para la denuncia de estas situaciones que provengan
del ámbito municipal, es una herramienta útil, que dota de voz y visibiliza un escenario del
que muchas veces se pasa de soslayo para no entrar en el fondo del asunto. Ya hay
entidades municipalistas, como el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament que
están visibilizando la situación y desarrollando proyectos en la Isla de Lesbos, de la mano
de entidades como La Garriga Societat Civil, en el marco de las campañas “Món Local
Refugi” y “Món Local COVID19”.
Desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet, y desde el mundo local, creo que es importante
mostrar el compromiso de atender, socorrer y acoger a las personas refugiadas que huyen
de conflictos en sus países, obligados a dejar atrás sus hogares, y respetar los derechos de
asilo y protección internacional. Es por ello, por estos motivos, que pedimos al Pleno que
manifieste su indignación ante estas situaciones y que instemos a los diferentes ámbitos
territoriales del Estado a participar en la reubicación efectiva de los refugiados. Muchas
gracias.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular vamos a votar a favor del primer punto.
Nos solidarizamos, como no puede ser de otra manera, con lo sucedido en el incendio en el
campo de Moira en Lesbos, en Grecia.
Respecto a los puntos que le siguen a la moción, el Partido Popular se va a abstener
porque, como ya venimos diciendo al grupo, en este caso proponente, que claro, llevan
ustedes varios Plenos en el que vienen aquí y lo que pretenden es estar en misa y
repicando, hacer de gobierno y de oposición. Ustedes vienen aquí, al Ayuntamiento de
L’Hospitalet y nos piden que instemos a la Unión Europea al cumplimiento de los acuerdos
para reubicar urgentemente a todas las personas que se encuentran en Moria.
Yo entiendo que en el momento que los diferentes estados miembros reciban nuestros
traslados del Ayuntamiento de L’Hospitalet, sin ánimo de ridiculizar, la Sra. Merkel o el Sr.
Macron, cuando reciban el traslado del Ayuntamiento de L’Hospitalet pues seguro que,
vamos a pies juntillas que cumplen todo lo que pedimos o lo que se pide en la moción.
Luego, por otro lado, también, piden al Ayuntamiento de L’Hospitalet que inste a la Comisión
Europea a replantear las propuestas de políticas de asilo y claro, teniendo en cuenta pues
que ustedes, Unidas Podemos tienen como referente pues Venezuela y dada la situación
que vive ahora mismo Venezuela, con más de 40.000 personas que han buscado, que han
encontrado asilo en España alegando razones humanitarias, pues yo también entiendo que
la Comisión Europea va a decir que oye vamos a replantearnos por qué esto tiene que ser
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la solución.
Y en cualquier caso también, ustedes también instan al gobierno del Estado, a la
Generalitat, a la Unión Europea, a decirles lo que ustedes mismos son gobierno porque
están pidiendo participar en la ubicación de los miles y miles de personas refugiadas del
campo de Moria, tal y como han hecho otros países, otros estados europeos.
Por tanto, yo no entiendo, ustedes son gobierno, entonces ustedes forman, su partido es, su
vicepresidente Pablo Iglesias yo creo que tiene responsabilidad suficiente como para
afrontar la situación y como para llevar a cabo la política que considere necesaria, en este
caso, pues en este tema, en el tema de refugiados y por tanto no entendemos como vienen
ustedes aquí a plantearnos una moción que nada tiene de competencia el Ayuntamiento de
L’Hospitalet, como en muchas otras ocasiones y que instan, no solamente al Gobierno de
España del que ustedes son miembros y que por lo tanto deberían decir menos y hacer más
y en cualquier caso ya nos quedamos cortos y ya nos tiramos para la Unión Europea, y le
tenemos que decir a la Unión Europea lo que tiene que hacer.
Por tanto yo creo que, como decía, ustedes quieren estar en todos los lados, quieren estar
en misa y repicando, gobernando y por la tarde manifestándose y yo creo que eso es
imposible y va a petar de alguna manera.
Por tanto no compartimos, en este caso, los puntos de acuerdo más allá del primero en el
que, evidentemente, como no puede ser de otra manera, pues el Partido Popular se
solidariza con la situación que están viviendo allí los refugiados. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vale. Mire, vamos a ver, antes decía el Sr. Fran Belver algo que yo estoy absolutamente de
acuerdo, muchas veces nos empeñamos en que los ayuntamientos hagan papeles que no
les tocan y que son complicados, porque además tienen las competencias que tienen y
sobre todo llegan a las administraciones que llegan y a los gobiernos que pueden llegar,
mandar una carta sí, pero que luego no tiene ninguna influencia y demás.
Entonces votaremos a favor del primer punto por una cuestión de humanidad, quién no va a
estar de acuerdo, no va a tener humanidad, más allá de que luego en el Pleno no podamos
hacer cosas o no, pero seguramente a nivel personal cada uno tendrá sus sentimientos y a
veces tendrá incluso que decir cosas aquí que a nivel personal no las comparta porque,
pero bueno, en definitiva, la política tiene estas cosas y hay que ver cada entidad, cada
ayuntamiento, cada administración, cuáles son sus competencias. Pretenden hacer cosas
que son complicadas y difíciles y que no tocan.
Votaremos a favor del segundo punto porque se trata de pedir que se cumplan unos
acuerdos ya adoptados, como no es de otra manera, eso hay que cumplirlo y tal. Pero mire,
tenemos que votar en contra del tercer punto porque este ayuntamiento, como decía antes,
no tiene autoridad para instar a la Comisión Europea a replantear su propuesta de asilo y
menos sin concretar el motivo, un poco ambiguo. La política comunitaria de asilo es una
cuestión suficientemente compleja y delicada como para que pretendamos zanjarla desde
este ayuntamiento con consideraciones vagas y a veces incluso, perdónenme, no lo digo
con acritud, superficiales. A veces esto nos suele pasar. No es un comentario que quiera
herir a ningún grupo, es que hasta nosotros tenemos que entonar el mea culpa, muchas
veces hacemos este tipo de cosas y tenemos que empezar a pensar bien qué papel tiene
cada administración.
Y votaremos en contra del cuarto punto porque nos parece, perdónenme la palabra, también
lo digo sin ninguna acritud, hay que utilizar la lengua que uno conoce y parece un poco
hipócrita, dicho sin ninguna acritud, instar al Gobierno de España, cuando su partido forma
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parte de él, no sé, seguramente no tendrán ustedes que hacer, caer en hipocresía pero al
final esa es la sensación que puede parecer que lo ven desde fuera.
Mire yo no soy nadie para recomendar, pero sí que creo que deben abandonar la
mentalidad de oposición. Ustedes gobiernan, hagan una propuesta real que vaya más allá
de declaraciones simbólicas porque muchas de estas declaraciones simbólicas, que están
muy bien y que las escucha la gente y les suena bien, porque en el fondo, como decía, la
gente tiene su corazón y esto que está pasando pues a todo el mundo le duele pero luego
los estados tienen su forma de ver, como se lo gobiernan, como hay un conjunto de cosas
que no permiten hacer según qué cosas y seguramente en nuestra conciencia muchas
veces pues tengamos que sufrir cosas que sabemos que tienen, entre comillas, cierta
injusticia, pero a veces la organización política y la organización de los estados está así y
hacer estas cosas y además estamos todos participantes porque todos estamos ahí, en
esos sitios y tenemos diputados en la Unión Europea y tenemos diputados que dicen y que
acuerdan cosas que muchas veces nos gustaría por parte de según qué conciencias que
fueran más allá de lo que van pero al final cuando se acuerdan y se acuerdan por mayorías
potentes se tiene que respetar, no se les puede enmendar la plana porque en definitiva esa
es la soberanía de todos los pueblos, de todas las naciones la que hay ahí y claro, por eso,
muchas veces hay que tener en cuenta eso.
Yo sinceramente una cosa es, y lo repito otra vez, quizás me haga pesado, las conciencias
particulares, y lo decía Fran Belver y era verdad y lo que luego al final en política se pueda
hacer y lo que no se puede hacer y lo que hay que lamentar sin rasgarse las vestiduras
porque al final lo que se aprueba en esos sitios es la representación general de los estados
miembros y se aprueban cosas y luego no podemos enmendar la plana aquí de un
ayuntamiento.
Bueno está bien, creo yo que tampoco sea malo que haya esta conciencia y que se diga,
con esas luchas a veces se consiguen cosas y en definitiva es lo que he dicho, hay que
saber en qué institución está uno, qué es lo que representa y a dónde tiene que llegar.
Así que, me sabe mal, pero tenemos que votar el resto de acuerdos, el uno y el dos a favor
y el resto en contra. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Muy bien, por parte de Esquerra Republicana, no sé qui intervindrà.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, jo agafaré la paraula. Gràcies Alcaldessa. Com no pot ser d’una altra manera, Esquerra
Republicana votarem a favor d’aquesta moció, tot denunciant la situació precària de totes
les persones que fugen, pateixen i moren a tan sols pocs quilòmetres d’aquí.
Tot i que pot resultar difícil de creure, al cor d’Europa, des de fa ja anys, s’estan vulnerant
els drets humans de totes aquelles persones refugiades que arriben d’arreu sol·licitant asil.
Si bé és cert que les polítiques davant de la crisi dels refugiats a la Unió Europea sempre
han estat escasses, i la majoria d’estats, com l’espanyol, han acostumat a apostar pel
tancament de les portes a les persones refugiades, malgrat que entitats gregues exigien el
tancament des de març del 2016 després de l’acord de la Unió Europea amb Turquia del
camp a Moria.
Aquests fets de polítiques escasses es fan més latents després de l’incendi al camp de
Moria, a Lesbos, el passat nou de setembre. Als camps de detenció, perquè no els podem
anomenar camps de refugi, les persones que hi malviuen veuen vulnerats tots els seus
drets, són aïllats, no tenen privacitat, s’allotgen en tendes de campanya on hi conviuen entre
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divuit i vint persones a escassos metres del mar, passen fred i gana perquè només els
donen aliments un cop al dia, a més, els infants i adolescents no tenen cap tipus de
formació i les dones poden arribar a patir violacions.
Tanmateix, no s’està fent res per donar-ne solució. Davant la mirada passiva de la Unió
Europea i de l’Estat espanyol, els recordem que la Generalitat de Catalunya va
comprometre’s a acollir vint infants i cent vint persones després de l’incendi, un oferiment
que el govern Espanyol que és qui té la competència en la matèria i del qual el grup
proposant de la moció forma part conjuntament amb el Partit Socialista que esmena el text,
ho va rebutjar, tot i saber que la reubicació a més de ser un dret, és una de les poques
solucions, per no dir l’única, del problema.
Ens sorprèn? No massa, la veritat. El ministre de l’Interior, el Sr. Grande-Marlaska,
anunciava fa escassos dies la reobertura dels CIES, els Centres d’Internament d’Estrangers,
un dels màxims exponents del racisme institucional, on es priva de llibertat a persones que
no han comès cap delicte, una mesura que va de la mà de les polítiques xenòfobes gregues
que vulneren tots els drets i llibertats de les persones.
Dit això, no podem esperar anys per penedir-nos d’aquestes actuacions, pel que estant
d’acord amb tot el text de la moció i amb la ponència del Sr. Moreno, reitero el nostre vot
favorable, remarcant que no cal que es produeixi un incendi per obrir els ulls.
Per últim i després d’escoltar les diferents intervencions dels grups, voldria reivindicar el
paper que tenim els ens locals, que sí tenim competència per poder aprovar textos
declaratius i no podem ser nosaltres mateixos els que ens traiem legitimitat o ens traiem
competències, perquè tenim la competència de tractar qualsevol assumpte que ens
preocupi perquè això és l’essència de l’autonomia política local. Moltes gràcies.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Sí, bona nit. Empezaré diciendo algo que no está contemplado en mi exposición que luego
haré pero decir, evidentemente, al Sr. Moreno y a los ponentes de esta moción que
votaremos la moción a favor, evidentemente como no puede ser de otra manera, pero
también tengo que reconocer que una de las intervenciones que ha hecho ahora el Sr.
Xavier, hacía un comentario que yo creo que tendríamos que tenerlo todos muy interiorizado
porque creo que es fundamental y es decir que se puede hablar de competencias en todo lo
que son las políticas de asilo, pero sí que es verdad que esta situación requiere de una
respuesta urgente, solidaria, humanitaria, conjunta y compartida. Yo creo que este es un
tema que nos tenemos que plantear. No podemos evadir la situación, sea cual sea la
administración.
Y ahora sí que pasaría a decir que según las estadísticas oficiales del Alto Comisionado de
las Naciones Unidas para los refugiados, el 2019 alcanzó el récord histórico de 70 millones
de personas refugiadas y desplazadas por todo el mundo. Una vergüenza humana y una
vergüenza como sociedad, por ello en estos últimos años también hemos visto a la
ciudadanía y a la ciudadanía de L’Hospitalet movilizarse decididamente a favor de los
derechos humanos, saliendo a la calle, reuniéndose en las plazas y exigiendo la implicación
de las diferentes administraciones en la acogida de personas refugiadas. Como decía antes,
esto ha sido ejemplo también en nuestra ciudad, desde marzo de 2016 se está reuniendo en
la plaza de L’Acollidora, el último lunes de cada mes, una protesta organizada por el Espai
de Ciudadanía.
También, como comentaba la moción, en la parte expositiva, la situación del campamento
de Moria era y es una situación muy complicada. Digo el por qué, porque era el más grande
de Europa, estaba acogiendo en este momento 13.000 personas, cuando realmente el aforo
era de 2.500 personas, pero si nos remitimos al año anterior, incluso había gente confinada,
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más de 20.000 personas en este campamento y sí que es verdad lo que decimos, el más
grande de Europa y devastado por el fuego el nueve de septiembre.
¿Eso qué pone de manifiesto? Pone de manifiesto la vulneración y la violación de los
derechos humanos de multitud de personas que viven atrapadas en los campos de
refugiados sin alimentos básicos, sin agua, sin medicinas también como os comentaba. Sí
que es verdad, esta gente vivía en módulos prefabricados, en tiendas de campaña, esto es
una cosa que la sociedad no se lo puede permitir.
Pero yo concretaría en una frase y la voy a resumir tan brevemente con estas palabras: “el
campamento de Moria se erigía como un símbolo de la deriva de las políticas de asilo de la
Unión Europea. Por todo ello es importante reafirmar el compromiso de la ciudad de
L’Hospitalet por los valores de la dignidad humana, libertad, democracia e igualdad”. Por
eso el Partido Socialista votará a favor de la moción.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Alcaldessa. En primer lloc bueno agradecer el tono de todos los grupos,
agradecer el apoyo a toda la moción al grupo socialista y a Esquerra Republicana y a Sonia
y a Miguel por el tono y por la crítica.
Si más no, permitidme decir que hay una lógica en esta moción que presentamos, no solo
en este ayuntamiento si no en muchos otros y es que entendemos que estos traslados
aislados a, entiendo que crean que no tengan sentido per se pero una acción conjunta
municipalista sí lo tiene, es decir, no es lo mismo un posicionamiento de un único Pleno que
una acción municipalista conjunta y a más los Plenos de los ayuntamientos tenemos total
libertad y capacidad para poder debatir sobre los temas que los grupos propongan y reitero
aquí lo que comentaba el Sr. Xavi Mombiela, no vayamos nosotros mismos a vaciarnos del
contenido que nuestro ordenamiento y libertad política nos dota.
Es más, ustedes han traído a este Pleno mociones en apoyo, si no recuerdo mal, a la
Guardia Civil, al rey, etcétera, que tienen el mismo traslado, el mismo trayecto pragmático
de alguna manera, pero en cambio sí que critican que lo que posicionemos es la crisis de
los refugiados en los campos de Grecia.
Creo que no es cuestionable tratar en un Pleno aspectos que sean del ámbito municipal de
alguna manera, si pueden tener un recorrido mayor. Al final se trata de mostrar el apoyo
desde el plano municipal con la voluntad de acoger refugiados que se encuentran en esta
situación. De alguna manera, también les digo que la abstención derive por una cuestión
más bien del alcance o el pragmatismo que pueda causar la moción, sinceramente la
prefiero a una abstención por el propio contenido. Y nada más, no quiero alargarme más por
los apoyos que se va a aprobar la moción así que agradecer, agradecer el apoyo. Nada
más. Gracias.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Solamente un comentario al Sr. Moreno. Evidentemente e igual que
ustedes y su grupo municipal puede traer en este Pleno las mociones que consideren
oportunas para debatirlas, del mismo modo el Partido Popular trae las que considera
también que son oportunas para debatir o tal.
En cualquier caso, claro, no podemos comparar la moción que están presentando ustedes
con la moción que usted me está planteando a mí de apoyo a la Guardia Civil, no tiene nada
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que ver, pero en cualquier caso yo lo que le recrimino no es que traiga usted esta moción,
sino lo que le recrimino es que usted quiere estar en misa y repicando, entonces usted se
está, como parte del gobierno de España, tiene unas competencias y tiene una serie de
libertades para plantear políticas internacionalmente y entonces, ¿por qué no lo hace
directamente? Esa, esa es mi crítica.
Ustedes forman gobierno, no vengan aquí a marear la perdiz a decir al Ayuntamiento de
L’Hospitalet qué es lo que tiene que hacer cuando no tiene competencia cuando ustedes
tienen competencia a nivel estatal.
Entre comillas tendría más sentido que el Partido Popular que ahora mismo ni tiene ninguna
responsabilidad de gobierno ni en el Ayuntamiento de L’Hospitalet ni en el gobierno de
España pues intente influenciar o instar al gobierno del Estado a llevar una política concreta,
pero si ustedes son Estado, ustedes son gobierno, pues háganlo directamente. Esa es la
recriminación, no que traigan aquí ustedes las mociones que consideren oportunas.
Gracias.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, jo seré molt breu. Volia remarcar una cosa que la Sra. Sariñena crec que no m’ha entès
bé o no m’he explicat de manera correcta. Sí, jo estic d’acord que cal una solució urgent i
solidària, totalment d’acord, però malauradament qui té la competència, li reitero, és el
govern de l’Estat, és el govern espanyol qui té la competència en obrir o tancar les portes
als refugiats i malauradament el que s’està fent ara mateix, en la línia d’altres països
europeus, és tancar les portes.
Li reitero, la Generalitat de Catalunya es va oferir a acollir persones en la línia del que
exposava la gent manifestant-se al carrer, de la mateixa manera que Alemanya també va
oferir-se a reubicar gairebé 1.300 persones. La meva pregunta és, per què des de l’Estat
espanyol això no es fa?

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sí, Sra. Sariñena, ja breument, si us plau perquè...

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Molt breument. Si no m’he explicat bé, pero yo creo que no obstante en mi intervención ha
quedado suficientemente claro. Las políticas de asilo y acogida son competencias que están
trasladadas a Bruselas. Sí que es verdad que el gobierno del Estado, evidentemente, como
no puede ser de otra manera, tiene la competencia en la concesión de las respectivas
autorizaciones de entrada y residencial, pero tampoco podemos entonces obviar que
también las comunidades autónomas, porque esta gente cuando viene aquí como acogida
también las comunidades autónomas tienen competencias en todo el tema que conlleva
todo el tema de educación, sanidad, todos esos factores que afectan también a la persona
acogida, con lo cual, por eso decía al principio, que lo he querido lanzar como una idea,
decir que tenemos que sumar entre todos para conseguir la mejora de nuestra sociedad y
que pueda venir la gente aquí de acogida en mejores condiciones posibles.
Y luego sí que es verdad que, como comentaba antes, el gobierno, el Estado tiene las
competencias que tiene, pero tenemos que recordar que el gobierno de España de los
estados miembros ha sido el tercer país que ha tenido más peticiones de solicitud de asilo
de los estados miembros, después de Alemania y Francia, con lo cual quiere decir que
tenemos ese sentimiento de que somos un país de acogida.
Si entramos también en materia de la gente que nos ha venido por el Mediterráneo, es el
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primer país que ha venido gente por el Mediterráneo para poder estar en nuestro país y
poder tener unas condiciones de vida más sólidas, con lo cual yo creo que es por eso que
estamos diciendo que tiene que ser un trabajo compartido entre todas las administraciones,
y empezando también por L’Hospitalet porque justamente por L’Hospitalet, también, han
hecho durante ya hace años varias acciones pues de ayuda humanitaria como ha sido el
apoyo sanitario y alimenticio básico a los campos de refugiados del Líbano igual que
también ha sido la ayuda a la zona metropolitana de Beirut mediante entidades como
ACNUR.
Yo pienso que es tan importante, que antes también lo comentaban, a través del Fondo
Catalán se está trabajando también para dar recursos a los campos de Lesbos, con lo cual
yo creo que tenemos que sumar, no restar, hay que sumar para conseguir la mejor calidad
de vida para las personas, para la gente que solicita el asilo.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, molt breu, molt breument. Nada, para cerrar. Simplemente, decirle a Sonia, lo mismo,
agradezco el tono y la crítica pero decirle, que qué gobernemos no significa que no
podamos traer en forma de moción, planteamientos que también hagamos en nuestro
propio gobierno.
Si le tranquiliza, se trata de acompañar desde el ámbito municipalista posiciones que
podamos defender también en Europa, no para marear la perdiz. Así que nada, reitero de
nuevo el agradecimiento a todos los grupos por el apoyo. Nada más.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 24 de l’ordre del dia,
que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra. M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
regidora del grup polític municipal del PSC, i ha estat acceptada pel grup proponent, que
s’aprova amb esmenes amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acord PRIMER ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.

b)

Acord SEGON ha estat aprovat amb 26 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació.

c)

Acords TERCER, QUART i CINQUÈ han estat aprovats amb 22 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández,
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M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; amb
1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 4
vots en contra dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’incendi al camp de Moria, a Lesbos (Grècia), del 9 de setembre no només ha deixat prop
de 13.000 persones al ras, sense tenir accés a aliments bàsics, aigua i serveis de salut,
també ha posat a l’agenda, un cop més, la vulnerabilitat i la violació de drets de les
persones que malviuen atrapades a les illes gregues, a presons a cel obert. Una tragèdia
anunciada per moltes entitats que, des de fa temps, avisen de la delicada situació que
s’estava generant als camps, especialment en un context de pandèmia mundial com l’actual.
La solució del govern grec a aquesta crisi provocada per l’incendi ha estat la construcció
d’un nou camp de refugiats tancat, totalment contrari a les polítiques vigents d’asil i que viola
el dret internacional. La resposta no ha trigat a arribar per part de les persones refugiades,
que mostren reticències a tornar a tancar-se i fa dies que reclamen els seus drets bàsics: la
llibertat de moviment i la reubicació urgent. Uns drets que els governs de la Unió Europea
van acordar garantir fa quatre anys i que, des de llavors, han incomplert barrant les seves
fronteres, negant el dret d’asil i, en definitiva, aplicant polítiques de contenció que deixen a
milers de vides al marge. La situació ha empitjorat amb l’arribada de la COVID-19, que ha
servit com a excusa per al govern grec per incrementar les devolucions en alta mar i
efectuar detencions il·legals i expulsions col·lectives sense cap mena de procediment legal,
en molts casos fent ús de la força.
Ens municipalistes com el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament veuen amb
preocupació aquesta situació. És per això que, per tal de donar una resposta efectiva i
pal·liar el patiment de les persones atrapades a Lesbos, el Fons Català està desenvolupant
projectes a l’illa de Lesbos de la mà de l’entitat La Garriga Societat Civil i el Legal Centre
Lesbos, en el marc de les campanyes “Món Local Refugi” i “Món local COVID-19”.
Els ajuntaments, institucions supramunicipals i associacions municipalistes de Catalunya
sempre han mostrat el seu compromís d’atendre, socórrer i acollir les persones refugiades,
respectant els drets fonamentals d’asil i protecció internacional.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG, acorda:
Primer.- Manifestar la preocupació i la indignació davant la situació creada després de
l’incendi que ha destruït el campament de refugiats de Moria, i mostrar el total suport i
solidaritat amb els milers de persones migrants i refugiades afectades.
Segon.- Demanar la Unió Europea, i els seus respectius estats membres, el compliment
dels acords de reubicació i reassentament i activar la reubicació urgent de totes les
persones que es troben a Moria.
Tercer.- Instar la Comissió Europea a replantejar la proposta de política d’asil presentada el
passat dimecres 23 de setembre per garantir una acollida digna de totes les persones
refugiades que busquen una vida millor a Europa, que es garanteixin vies d’accés a la
protecció internacional legals i segures en països d’origen i trànsit.
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Quart.- Instar el Govern de Catalunya, el Govern d’Espanya i la Unió Europea, a participar
en la reubicació efectiva dels milers de persones refugiades del camp de Moria”.
Cinquè.- Traslladar els presents acords a l’Oficina de la Unió Europea a Barcelona, a
l’ambaixada de Grècia a Espanya, a Espai Ciutadania, a la Federació d’A.A.V.V, a la
Generalitat de Catalunya, al Govern espanyol i al Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament.”

PARTIT POPULAR DE L’HOSPITALET
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 25 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.

MOCIÓ 25.PARA LA MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO QUE PERMITA A LOS
QUIOSCOS EXHIBIR PUBLICIDAD COMERCIAL. AJT/56035/2020

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna esmena “in voce”, que volia presentar Esquerra Republicana, en concret la
Sra. Rosa Batalla.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Si moltes gràcies. Hem presentat una esmena en el punt segon de l’acord. Concretament el
punt segon que diu: “Instar al Equipo de Gobierno Municipal a, una vez aprobado el nuevo
Reglamento, llevar a cabo una campaña informativa dirigida a los quioscos abiertos donde
se les informe del cambio que les permitirá exhibir publicidad comercial”.
I llavors nosaltres demanem que s’afegeixi: “siempre que los anuncios respeten los criterios
éticos de igualdad y de no discriminación y de no violencia. Y no promuevan la publicidad de
las cases de apuestas”. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Buenas tardes. Sí aceptamos la enmienda. En octubre de 2019, el PP presentó una moción
para impulsar un plan de los quioscos, pero no salió adelante porque se nos dijo que ya
existía un plan y se estaban desarrollando.
Hace justo un año, la situación de los quioscos ahora es mucha dramática que antes. Ahora
más que nunca debemos ayudar a los sectores económicos más afectados, apoyando a
nuestro tejido productivo local, y los quiscos no pueden quedar al margen.
Entendemos que, una posible solución para ayudar a los que siguen abiertos, es un cambio
de normativa que les permita exhibir publicidad cien por cien comercial, no sólo del mundo
editorial, en los paneles laterales y en la parte posterior de los quioscos, permitiendo así
disponer de una nueva fuente de ingresos.
Muchos de los quioscos no han podido resistir a pesar de haber diversificado sus productos
para hacer frente a la crisis del papel, por lo que una liberalización de la normativa sobre
publicidad supondría una importante ayuda económica para apoyar a estos quioscos, para
que mantengan el negocio abierto, o que finalmente tengan que cerrar.
Por otro lado, también entendemos que es urgente retirar aquellos quioscos que están

…/…

139

cerrados ya que se han convertido en puntos de suciedad, incivismo y degradación urbana.
En las últimas semanas, hemos tenido conocimiento de que la Junta de Gobierno Local
tenía previsto la aprobación inicial, hoy mismo, del cambio en el Reglamento de quiscos por
el que se les permitirá la exhibición de publicidad comercial.
Atendiendo esta última novedad, el Partido Popular ha modificado la moción y finalmente los
puntos de los acuerdos quedan así, para aprobación del pleno.
En primer lugar, instar al equipo de gobierno municipal a acelerar el proceso para la
modificación del Reglamento que permita exhibir publicidad comercial, no únicamente
literaria.
En segundo lugar, instar al equipo de gobierno municipal a, una vez aprobado el nuevo
Reglamento, llevar a cabo una campaña informativa dirigida a los quioscos abiertos donde
se les informe del cambio que les permitirá exhibir publicidad comercial. Aquí añadiendo
además la enmienda de Esquerra Republicana.
En tercer lugar, instar al equipo de gobierno municipal a incorporar en el circuito de
publicidad institucional del Ayuntamiento de L’Hospitalet los espacios publicitarios de los
quiscos de la ciudad.
El cuarto punto de acuerdo, instar al equipo de gobierno municipal a retirar lo antes posible
de la vía pública los quiscos que están cerrados y tienen la concesión caducada.
En quinto lugar, instar al equipo de gobierno municipal a acelerar los trámites necesarios
sobre aquellas concesiones que todavía están en vigor, pero que no están siendo utilizadas,
para dar una solución lo más viable y ágil posible para estos quioscos en concreto.
Y por último, trasladar estos acuerdos al Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía
Social, a las asociaciones de vecinos y asociaciones de comerciantes de la ciudad y a las
asociaciones de quioscos. Gracias. Gracias.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Votaremos favorablemente en esta moción, creemos que se han de aportar soluciones a la
compleja situación que amenaza a este sector.
A pesar de ello nos generan inquietud ciertos mensajes publicitarios que puedan
exponerse en los quiscos, como es el caso de las casas de apuestas y juego que tantos
problemas de adicciones están provocando en nuestros barrios.
A la espera de una ley estatal que ya se está elaborando, que regule dicha publicidad
creemos necesario un ejercicio de responsabilidad para evitar dichos mensajes
publicitarios.
En unos momentos en los que la pandemia está provocando gran incertidumbre e
inestabilidad económica, es responsabilidad de todos apoyar y definir marcos legales que
puedan impulsar, en la medida de lo posible, sectores como las concesiones de quioscos
que durante décadas han contribuido a generar comercio de proximidad y barrios más
amables.
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Respecto a los quioscos cuyas licencias han vencido y no hay posibilidad de recuperar la
actividad consideramos que en la medida de lo posible debería estudiarse dedicar estos
espacios a otros usos, tal y como se ha propuesto en diversas mociones debatidas en este
Pleno, ya sea en ámbitos informativos, culturales o cualquier otro aspecto que pueda
favorecer la cohesión social y a los vecinos y vecinas de nuestros barrios. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Votaremos favorablemente a toda la moción. Muchas gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies, molt breument.
Nosaltres estem d’acord bàsicament en què els quioscs ja fa temps que estan travessant,
evidentment, una situació de supervivència, molt abans de la situació de la COVID-19, com
a conseqüència de la irrupció de la societat digital i de la lectura online en els hàbits dels
ciutadans, que temps enrere llegia el diari en paper que adquiria diàriament al quiosc del
barri.
Creiem que els quioscs han estat i són punts de cohesió social, de coneixement del veïnat,
de trobada, i en aquests moments sobretot de gent gran.
Nosaltres des d’Esquerra demanaríem que fossin capaços de replantejar el model de
quioscos en el sentit de trobar algunes funcionalitats per aquells que encara romanen
oberts, que els fessin econòmicament viables, trobant usos alternatius, a més de la publicitat
tipus comercial, i a més que no es retirin els que estan tancats, si no que se’ls trobin nous
usos culturals, informatius, que siguin profitosos pels veïns.
Per tant el Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem aquesta moció
per punts: Votarem a favor del primer, del segon acceptada l’esmena, a favor del tercer i del
cinquè.
I en contra del quart. En contra del quart perquè creiem que els quioscos tancats no s’han
de retirar sinó s’han de transformar en nou espais que serveixin per usos culturals, punts
d’informació de l’Ajuntament, de les entitats. Moltes gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Bien, nosotros como grupo político damos apoyo a esta moción. Tuvimos ocasión esta
misma semana de tener una reunión con los grupos municipales para exponerles el cambio
en el proyecto de modificación del reglamento de quioscos que hoy mismo ya se ha
aprobado en la Junta de Gobierno.
Decirle a la Sra. Esplugas que como ya conoce, a partir de una moción de junio de 2019, se
inició el trámite de modificación. En octubre se hizo toda la parte de memoria consultiva
pública de participación y a partir de aquí con las asociaciones con las dos asociaciones
profesionales de vendedores de prensa lo que se ha establecido es, un marco de diálogo
donde hemos llegado a una conclusión, que es básicamente, el cambio articulado. Y en este
sentido el artículo 23, es el que se modifica.
De acuerdo también con la conversación que tuvimos días atrás, en matices sobre la
cuestión del tipo de publicidad que se podía exhibir, todo y que el artículo 23 es clarísimo,
entendíamos que si había que matizar alguna cuestión más adelante en el periodo de
información pública pues los grupos lo podían hacer. Tal y como acaba de hacer la Sra.
Batalla de Esquerra Republicana sobre algún matiz en el tema de derechos fundamentales
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o en la cuestión que planteaba la Sra. Ana González de los juegos de azar.
Estamos absolutamente de acuerdo en todo, en cualquier caso, nosotros votamos la moción
completa. Porque no solamente hemos cambiado el reglamento para facilitar esta vía de
explotación económica para los quiosqueros, sino que además, tenemos, y esto desde el
área del espacio público, mi compañero se puede ratificar, el proyecto en marcha para la
retirada de los quioscos.
Esto es una cuestión que se ha revisado en todos los distritos. En fin, es un tema que ya se
viene trabajando desde hace tiempo. Se han determinado algunos puntos, como bien se
propone en este Pleno para utilizar algunos quioscos concretos para algún uso especial,
como se ha hecho en el metro de Santa Eulalia, para temas musicales o culturales.
En ese sentido desde las diferentes áreas hay propuesto. Pero lo que si se va a hacer, es
retirar los quioscos de la vía pública. En general, es una exigencia de la ciudadanía y
además ya tenemos iniciado el proceso.
Otra cuestión importante, es agilizar toda la cuestión de transmisiones, para que los
quioscos estén el mínimo tiempo cerrados. Una cuestión que también está en el reglamento,
es que los quioscos se pintaran, incluso se determina el color y el pantone en el Reglamento
para que de alguna manera la presencia y la prestancia sea diferente a la que en algunos
casos tenemos.
Y creo que recojo bastante bien lo que era el otro día, en el debate que el lunes se suscitó
en torno a la aprobación del Reglamento. Y a partir de hoy que ya se aprobó en Junta de
Gobierno, pues obviamente, cuando se eleve, habrá el periodo de información pública y en
esa cuestión, los grupos podrán aportar aquello que consideren. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy breve. Por un lado agradecer a los grupos que finalmente han votado la moción. Que
creo han sido todos, salvo Esquerra que creo que ha votado en contra en un punto. En
cualquier caso agradecer a todos el apoyo general a la moción.
Creo que es una buena noticia para los quiosqueros de la ciudad. Creo que se lleva tiempo
trabajando en este sentido, no sólo hoy. Nosotros, nos alegramos de que, finalmente la
Junta de Gobierno esta mañana, haya llevado a cabo la modificación inicial del reglamento y
en cualquier caso hacer un pequeño comentario a la representante de Unidas Podemos, la
Sra. Ana Gonzalez, relativo a la exhibición de la publicidad que se puede en los quioscos, la
publicidad está regulada por la ley de publicidad, una ley realmente antigua, pero en
cualquier caso, protege los derechos de todos los ciudadanos recogidos en la Constitución.
Por tanto, la no violencia, el no racismo, en cualquier caso sí que es verdad, como les decía,
que es una ley antigua. Hay ciertos temas que son más de actualidad, de esta década y que
no están contemplados, como por ejemplo, las apuestas online o juegos de azar. Por eso
nosotros hemos aceptado la enmienda de Esquerra Republicana.
En ese sentido consideramos que al final, lo que hacía era ampliar y delimitar mucho mejor
el tema de la publicidad. En cualquier caso, la publicidad está regulada por la Ley general
de publicidad. Gracias.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Evidentemente sabemos que está regulado en esa ley. Es un debate que ya tuvimos en la
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reunión el otro día con el Sr. Castro.
Pero quedó claro que había una serie de resquicios, como es el de las casas de apuestas. Y
ahí, era la necesidad también como quedó claro en la reunión, de hacer ese ejercicio de
responsabilidad para evitar que se pudiera hacer ese tipo de publicidad en los quioscos
porque evidentemente, tenemos un problema de salud pública, bastante dramática en
algunos casos. Con lo cual, cualquier elemento que pueda evitarlo, será absolutamente
necesario.
Evidentemente todo el tema de derechos humanos también, era obvio, pero en el caso de
las apuestas y casas de juego, sí que había resquicio y medidas que había que tomar.
Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 25 de l’ordre del dia,
que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra. Rosa Batalla Pascual, regidora del
grup polític municipal d’ERC-AM, i ha estat acceptada pel grup proponent, que s’aprova
amb esmenes amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acord PRIMER, SEGON, TERCER, CINQUÈ i SISÈ han estat aprovats per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

b)

Acord QUART ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“En el Pleno Municipal del pasado 23 de octubre de 2019, el PP presentó una Moción para
impulsar un Plan de los Quioscos de L’Hospitalet de Llobregat. En aquel momento, el
Gobierno Municipal manifestó que se entendía y compartía la preocupación del PP por la
situación de los quioscos, pero que se votó en contra, argumentado que ya tenía un Plan de
Quiscos y lo estaban desarrollando.
Tal como consta en el acta de la sesión 13/2019, la intervención de concejal que defendió la
postura del Gobierno Municipal en relación a ese Plan de actuación, fue: “El primero de ellos
es trabajar con los 30 quioscos que todavía tienen actividad en la ciudad, para ver cómo
mejoran las condiciones de esa actividad. Desde el mes de junio (2019) hay una comisión
formada para trabajar con ellos, la mejora del reglamento y las modificaciones necesarias
para poder mejorar sus condiciones. Vamos a plantear también la retirada de la vía pública
de aquellos quioscos que tengan la concesión caducada y de los que no preveamos un uso
futuro factible, un total de 15. Vamos a hacer seguimiento de las concesiones que están
vivas pero que no tienen actividad”.
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Como expusimos en su momento, el cambio de hábitos de los lectores a la hora de
informarse ha resultado dramático para los quioscos y si además le añadimos la crisis
económica derivada de la crisis sanitaria, la viabilidad de los quioscos que siguen abiertos
es todavía mucho más delicada que hace un año.
Debemos recordar que, en los últimos 10 años, han cesado su actividad más de 40
establecimientos y, en la actualidad, sólo quedan en funcionamiento 30 de los 75 que tenía
la ciudad en el año 2009.
Ahora más que nunca debemos ayudar a los sectores económicos más afectados,
apoyando al tejido productivo local, y los quiscos no pueden quedar al margen.
Una posible solución para ayudar a los que siguen abiertos, es un cambio de normativa que
les permita exhibir publicidad 100% comercial -no sólo del mundo editorial- en los paneles
laterales y en la parte posterior de los quioscos, tal como se hace en Barcelona, permitiendo
así disponer de una nueva vía de ingresos.
Los emplazamientos de los quioscos, situados en espacios céntricos de nuestros barrios,
pueden ser atractivos para empresas de diversos sectores para la inserción de publicidad.
Muchos de los quioscos no han podido resistir a pesar de haber diversificado sus productos
para hacer frente a la crisis del papel, por lo que una liberalización de la normativa sobre
publicidad supondría una importante ayuda económica, que en algunos casos puede ser la
diferencia entre mantener el negocio abierto o cerrar.
Ya en el año 2004, el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet aprobó inicialmente una
modificación en el Reglamento para dar la posibilidad de exhibir publicidad en los
establecimientos, pero nunca se llegó a aplicar.
Las medidas aprobadas por el Equipo de Gobierno local en los últimos años, como la
supresión de algunas tasas para favorecer los quioscos han resultado positivas, pero, a
nuestro entender, todavía insuficientes. Debemos recordar que la normativa de los quioscos
data del año 1991, a lo que hay que tener presente los cambios que ha habido en el sector.
Es urgente evitar que los pocos quioscos abiertos se cierren, a la vez que implementamos
un Plan de Quiscos que permita la retirada de aquellos quioscos que están cerrados ya que
se han convertido en puntos de suciedad, incivismo y degradación urbana.
Por ello, y ATENDIENDO QUE la Junta de Gobierno Local tiene previsto inminentemente la
aprobación inicial para un cambio en el Reglamento de Quiscos por el que se les permitirá
la exhibición de publicidad comercial.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a acelerar el proceso para la modificación
del Reglamento que permita exhibir publicidad comercial, no únicamente literaria.
Segundo.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a -una vez aprobado el nuevo
Reglamento- llevar a cabo una campaña informativa dirigida a los quioscos abiertos donde
se les informe del cambio que les permitirá exhibir publicidad comercial, siempre que los
anuncios respeten criterios éticos, de igualdad y no discriminación y de no violencia y no
promuevan la publicidad de la casas de apuestas.
Tercero.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a incorporar en el circuito de publicidad
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Institucional del Ayuntamiento de L’Hospitalet los espacios publicitarios de los quiscos de la
ciudad.
Cuarto.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a retirar lo antes posible de la vía pública
los quiscos que están cerrados y tienen la concesión caducada.
Quinto.- Instar al Equipo de Gobierno Municipal a acelerar los trámites necesarios sobre
aquellas concesiones que todavía están en vigor, pero que no están siendo utilizadas, para
dar una solución lo más viable y ágil posible para estos quioscos en concreto.
Sexto.- Trasladar estos acuerdos al Área de Ocupación, Empresa, Turismo y Economía
Social, a las asociaciones de vecinos y asociaciones de comerciantes de la ciudad y a las
asociaciones de quiosqueros de la ciudad.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 26 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.

MOCIÓ 26.- CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET. AJT/55954/2020

Essent les 22:39 hores, abandona la sessió el Sr. Graells Veguin, regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, quan vulgui.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Consell Esportiu es una entidad privada sin ánimo de lucro que se dedica a organizar
actividades deportivas escolares. Actualmente, cuenta con más de 7.900 participantes, en
más de 30 disciplinas deportivas diferentes sin contar con los niños y niñas que participan
en los casals d’estiu en temporada estival desde hace años.
Su forma de financiación está basada en la suma de las cuotas de los participantes, más las
subvenciones que anualmente recibe por parte del Ayuntamiento de L’Hospitalet, de la
Generalitat de Catalunya y la Diputación de Barcelona. Sin ir más lejos, nuestro portal de
transparencia dice que, el año pasado se le otorgó una subvención de 210.000 euros.
Los Estatutos del Consell Esportiu, en su artículo 15 establecen que el presidente será
escogido de forma democrática por los miembros que conforman la comisión directiva. En
ese sentido, la presidencia siempre ha recaído en el concejal de Deportes, salvo ahora que
recae en María Teresa Revilla.
Los Estatutos del Consell Esportiu establecen que la composición de la junta directiva la
compondrán 12 miembros, 6 de ellos nombrados por el Ayuntamiento.
En este caso, los 6 representantes del Ayuntamiento son designados por la Junta de
Gobierno Local, mientras que los otros 6 se eligen a través de los votos de centros
escolares y entidades deportivas.
El pasado mes de junio, el Consell Esportiu pasó a primera página de prensa por una
operación de la UDEF, que se saldó con la detención y posterior puesta en libertad con
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cargos del director del Consell, en un caso de presunta desviación de subvenciones
públicas, malversación, falsificación y blanqueo de capitales. Los agentes de la UDEF
registraron la sede del organismo en busca de documentación relevante para la
investigación.
Por su parte, los dos concejales, el Sr. Cris Plaza y el Sr. Cristian Alcázar, también fueron
citados a declarar. Ambos quedaron en libertad con cargos, acusados de los mismos delitos
que el director del organismo.
El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya investiga si se destinó presuntamente a fines
particulares algunas de las ayudas públicas que gestiona, y si se justificó las subvenciones
concedidas mediante documentación falsa.
Después de estos días, de nefastas noticias para la reputación de la entidad, así como para
el propio Ayuntamiento y por consiguiente de la ciudad, nos enteramos que dentro de la
investigación se había iniciado por la denuncia del exteniente de alcalde de Educación,
Deportes y Juventud, el Sr. Graells.
Desde entonces, la ciudad ha sido testigo de filtraciones en los medios de comunicación
sobre información relacionada con la investigación, hecho que repercute, a nuestro
entender, en la reputación del Ayuntamiento y de nuestra ciudad, L’Hospitalet y del propio
Consell.
Dada la situación actual del Consell Esportiu y después de la operación de registro en la
sede social, creemos necesario un mayor control y fiscalización sobre esta entidad puesto
que recibe dinero de los contribuyentes de L’Hospitalet. El Pleno municipal es el máximo
órgano de la ciudad, y los grupos municipales que formamos parte de él, tenemos la
responsabilidad de velar por los intereses de nuestros ciudadanos, participando activamente
de la gestión que se está llevando a cabo en esta nueva etapa, cuyo objetivo no es otro que
la difusión y promoción del deporte entre nuestros jóvenes.
Por todo ello, desde el Partido Popular, instamos al equipo de gobierno municipal a llevar a
cabo las modificaciones necesarias para incorporar a los representantes de los grupos
municipales de este Pleno como miembros de la comisión directiva del Consell Esportiu de
L’Hospitalet.
En segundo lugar, instamos al equipo de gobierno municipal a crear una comisión especial
de seguimiento municipal en coordinación con el propio Consell Esportiu, mientras dure la
investigación judicial, que vele reconstruir el buen nombre del Consell Esportiu.
Y en tercer lugar, pues dar traslado de los acuerdos al propio Consell y a todas las
entidades deportivas de la ciudad y a todos los centros escolares de la ciudad. Gracias.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gracias Alcaldesa. Votaremos en contra del punto uno de la moción, puesto que
consideramos que una entidad que se denomina privada, tal y como el equipo de gobierno
ha remarcado en diversas ocasiones en este pleno, lo tiene que ser con todas las
consecuencias y tiene que evitar cualquier injerencia institucional, así como cargos públicos
ostentando cargos directivos.
Consideramos, que precisamente estas dinámicas han provocado la lamentable situación
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que ha llevado a dos regidores de gobierno del Partido Socialista ante la justicia.
Respecto al punto dos, nos abstendremos porque no podemos obviar el hecho, que este
caso se encuentra en estos momentos en proceso de instrucción en el juzgado y que los
indicios de las presuntas irregularidades en la gestión son altamente preocupantes y varios
medios de comunicación se han hecho eco de ello.
Con presuntos pagos en negro, caja B, pagos en bares de cocteles, falsificaciones de actas,
libros de autoayuda, multas de tráfico, peajes, paellas.
¿No es suficiente, Sra. Alcaldesa?, ¿no le parece suficiente como para apartar
preventivamente a los dos regidores involucrados?
Si a la unidad de delitos económicos y financieros les pareció suficiente como para
intervenir, es inexplicable que a usted no le parezca suficiente.
La policía investiga presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad
documental y blanqueo en el seno del Consell Esportiu, y usted, Sra. Alcaldesa, y su equipo
de gobierno, siguen sin mover un dedo y sin decir una sola palabra sobre este tema. Es
inadmisible, dejen atrás su estrategia de huida hacia delante, porque la verdad siempre nos
alcanza.
En este sentido nos preocupa y mucho, la actitud que mantiene el equipo de gobierno y de
la Alcaldesa que continúa sin dar explicaciones públicas a la ciudadanía de una situación
muy grave que afecta a su equipo de gobierno.
Nos preocupa que todavía el ayuntamiento del L’Hospitalet no se haya personado en esta
causa como acusación particular, y ya no vale el argumento de que no es el momento
procesal para hacerlo, porque nuestro grupo municipal del L’Hospitalet en Común Podem se
ha personado como acusación popular y la jueza de instrucción la ha aceptado sin problema
alguno, con lo cual ya formamos parte de esta causa de pleno derecho.
Lamentamos que el equipo de gobierno esté más interesado en salvaguardar los intereses
de su partido, el Partido Socialista, que en defender los intereses de los vecinos y vecinas
de la ciudad que son los verdaderos afectados cuando se trata de cualquier indicio de
corrupción, así como la imagen de la propia institución y de la ciudad gravemente
comprometida.
Volvemos a exigirle, Alcaldesa, que dé explicaciones públicas de la situación que afecta a
su equipo de gobierno, que el ayuntamiento se persone como acusación particular para
defender los intereses de los vecinos y vecinas de L’Hospitalet y que cautelarmente cese de
responsabilidades de gobierno a los dos regidores investigados, puesto que no puede haber
ninguna sombra de duda en la gestión de los recursos municipales.
Nuestro grupo municipal de L’Hospitalet en Común Podem sigue muy de cerca esta causa,
estamos comprometidos con llegar al fondo de la misma con tal de salvaguardar los
derechos e intereses de nuestros vecinos y vecinas y, volvemos a manifestar que no nos
temblará el pulso y tendremos tolerancia cero ante la corrupción, venga de quien venga.
Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Mire, podemos estar más o menos de acuerdo con el pronóstico pero no
en la solución. No creemos que se tenga que politizar el Consell Esportiu en su directiva.
Más bien despolitizar para que no sea una extensión del gobierno y del propio Pleno.
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Lo que sí creo que tiene que hacer el gobierno es, con los órganos de fiscalización que
tiene, pues tiene que dar las subvenciones que tiene que dar. Y controlar pues que esos
órganos de fiscalización hagan el control exhaustivo y cuando vean algo que no está bien,
pues llamen al orden.
Tenemos que confiar un poco en la sociedad civil, no puede estar, diría yo entre comillas,
tutelada por políticos. Cada partido también estaría ahí metiendo su pulla. No sería una
entidad deportiva, se convertiría en otro Pleno y eso no sería bueno. Hay que confiar en la
sociedad civil.
Si bien es cierto que hay que ser muy pulcros con esta historia y mirar que si se da un
dinero público a una entidad, pues tiene que haber unos órganos de fiscalización, pues que
miren como está. Las partidas que vayan destinadas a lo que vayan pues cumplan fielmente
por lo que se le concede la subvención.
A partir de aquí, pues todo lo demás seguramente es complicar más la cosa. Estoy en
contra en que todas las entidades de la ciudad, todas estas cuestiones estemos ahí
nosotros. A veces ya en los Consells de Distrito aburrimos ya a la gente porque vamos a…
–s’interromp la connexió-.

SRA. ALCALDESSA
Señor García, no se le escucha. Daremos la palabra al Sr. Toni Garcia de Esquerra
Republicana.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ja portem sis mesos d’ençà que la Policia Nacional va entrar al
Consell Esportiu i que hi ha dos regidors del seu equip de govern en llibertat amb càrrecs
molts greus, com son de desviació de subvencions públiques, de malversació, de falsedat
documental i blanqueig de capital.
I vostè Alcaldessa d’aquesta ciutat continua amagant-se davant d’aquests fets, en lloc
d’actuar amb transparència i donar explicacions.
Sis mesos, més o menys, porta aquest grup demanant documentació relacionada a aquest
ajuntament del Consell Esportiu i intentant accedir a la pròpia documentació comptable del
Consell Esportiu.
Un Consell Esportiu que cal recordar que està format, per deu membres de la comissió
directiva, el cinquanta per cent són membres que escull l’Alcaldessa a traves de la Junta de
Govern. Per tant, el cinquanta per cent són membres que escull vostè, Alcaldessa, que té
aquestes funcions en el marc de la Junta de Govern.
Sis mesos ens trobem on tampoc la direcció del Consell Esportiu està publicant els
comptes, que és obligatori publicar els comptes quan reps subvenció publica. Curiosament
des de que el Sr. Jaume Graells va denunciar el cas es va treure tota la documentació de la
web, que curiosament està en construcció.
Vostès estan vulnerant, una vegada més, en el Consell la llei de transparència que obliga a
publicar els comptes a la web del propi Consell.
Jo li demano Sra. Núria Marin si troba normal que s’utilitzin aportacions publiques per pagar
sobresous, copes, esmorzes, multes de trànsit o llibres d’autoajuda. També troba normal
que el Sr. Cristian Alcázar acomiadés al Sr. Cris Plaza amb una indemnització de 40.000
euros. I després vostè acabés contractant-lo com a assessor.
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Què pensa també vostè de les greus acusacions de la Policia Nacional de falsificació de
documentació pública, de la que estan acusats els regidors. O què pensa vostè de que al
director del Consell Esportiu se li trobés un sobre amb diners en efectiu d’una AMPA de la
nostra ciutat.
Per tant, en aquesta moció, des d’Esquerra Republicana de Catalunya tornem a demanar
una vegada més, que l’Ajuntament es personi com a acusació particular per defendre els
drets dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet. Li demanem també que faci dimitir als
seus dos regidors que estan acusats, mentre no dimiteixen qui pateix el mal és el Consell
Esportiu.
Li demanem també que actuï amb transparència perquè crec que és essencial que actuïn
amb completa transparència. Que no actuïn posant pals a les rodes quan els grups polítics
demanem la documentació corresponent al Consell Esportiu. Quan ens dirigim també al
Consell Esportiu i no ens donen cap tipus de resposta perquè puguem accedir a aquesta
documentació, quan vostè escull el cinquanta per cent de la comissió directiva.
Per tant, votarem a favor d’aquesta moció sobretot, tot i que en el primer punt no faria falta
que estiguéssim tots el grups municipals representats. Una part de la comissió podia estar
representada en aquesta comissió directiva i que també les entitats més representatives de
la ciutat en el mon de l’esport, també estiguessin representades i no com passa ara que
gran part que qui representa curiosament son militants del Partit dels Socialistes.
Estem d’acord en la creació d’una comissió especial de seguiment, així ho vam acordar en
aquella reunió que van fer quan va passar aquest fet. Ens van dir que passarien la
documentació, fins i tot les persones acusades van dir que quan tinguessin el sumari, ens
ho passarien perquè no hi havia res a amagar i això no s’ha fet. Només hem vist
impediments per accedir a la documentació que té l’ajuntament i també impediments per
accedir a la documentació comptable del Consell Esportiu.
Per aquest motiu, des d’Esquerra Republicana de Catalunya li reclamen transparència, que
defensi els interessos dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet i votarem a favor, per
aquest motiu, de la moció presentada pel Partit Popular.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, en aquest cas Sr. Toni Garcia, ha exhaurit el temps. Li dic perquè ho sàpiga.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Me oís, me veis. Es que he estado como siete u ocho minutos desconectado. No sé si antes
se me ha entendido algo.

SRA. ALCALDESSA
Si Sr. García. Se le ha entendido hasta donde se escuchaba.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En fin, decía que no podíamos politizar, que teníamos que intentar confiar en la sociedad
civil, que ha demostrado que puede manejarse y no tener tutela. Que a veces los propios
Consell de distrito reproducíamos lo mismo y eso no está bien.
Estamos en contra de esta moción por eso, estamos de acuerdo en una parte como
diagnóstico, pero no en la solución.
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Espero que todo esto se aclare, que llegue la normalidad y en el futuro lo que hay que hacer
es lo que digo, que el dinero público que se aboca a estas entidades se fiscalice como debe
ser y a partir de aquí poca cosa más.
No podemos estar ahí, ni se nos va a ver bien. Los políticos al final, lo abarcan todo y creo
que la gente ya sabe manejarse. Simplemente, tener mucho cuidado y ser muy pulcro con el
dinero público y ver de qué manera se controla para que nadie se equivoque o haga cosas
que no debe. Muchas veces se hacen cosas mal sin mala fe, porque los que están ahí no
son muy profesionales. Lo que hay que hacer, es darles apoyo, recursos para que sepan
gestionar y no cometan a veces errores sin mala voluntad.
Esto es lo que hay que hacer. No creo que se tenga que trasladar el Pleno a las entidades.
Porque al final todos tenemos la tendencia a los guirigáis entre partidos, delante de la gente,
no creo que sea bueno.
Votaremos en contra por eso, creo que con el tiempo todo se aclare y las aguas vuelvan a
su cauce. La justicia dirá lo que tenga que decir y ahí estaremos.

SRA. REVILLA SÁNCHEZ (PSC)
En primer lugar quería aclarar a la Sra. Sonia que tal como ella cita, y leo literalmente, “que
el Consell Esportiu es una entidad privada sin ánimo de lucro regida por unos estatutos y en
su artículo 15 establece que el presidente será elegido de forma democrática por los
miembros que conformen la comisión directiva, que siempre la había presidido el concejal
de Deportes”.
Ahora también Sra. Sonia, yo soy la regidora de Deportes. Simplemente le quiero aclarar
esto, por si usted no se ha leído el nuevo cartapacio.
Referente a la moción que usted presenta, nuestro grupo no puede votar favorable ya que el
Consell Esportiu de L’Hospitalet es un órgano ejecutivo, que trabaja en la dinamización y
promoción del deporte escolar de la ciudad.
En estos momentos la comisión directiva está formada por doce de miembros, tal como
usted expone en su moción, seis propuestos por la Junta de Gobierno Local, y otros seis
elegidos por las asambleas de entidades.
Los seis miembros elegidos por el ayuntamiento, la única política soy yo. Los otros cinco
miembros, son técnicos y técnicas municipales. Que alguno por aquí dice de algún grupo,
que todos son socialistas. Perdone, creo que ninguno de los cinco tiene el carnet del PSC y
si alguno lo tiene, lo desconozco.
En las juntas a las que he asistido y en las comisiones directivas que he asistido desde que
soy presidenta, se ha hablado de deporte y no de política.
En principio decidimos que esto fuera así, el ayuntamiento decide que sea así, ya que se ha
buscado despolitizar el órgano colegiado directivo. Si aceptáramos lo que usted propone,
Sonia, en su primer punto de la moción, el Consell dejaría de ser ejecutivo y perdería la
agilidad que tiene a la hora de trabajar y tomar decisiones en pro del deporte escolar, por lo
que nuestros niños y niñas se verían perjudicados.
El Consell Esportiu trabaja por el deporte de esta ciudad y como es así, la comisión directiva
del Consell Esportiu L’Hospitalet no tiene ningún problema en hacer un seguimiento
trimestral donde todos los grupos políticos que quieran pueden asistir y así resolver aquellas
dudas que presenten.
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Por otro lado se ha dicho que las subvenciones que se han justificado, se han hecho con
documentación falsa. Que sepan que todas estas justificaciones esta revisadas y firmadas
por una auditoria. Con lo cual es mucho aventurar la falsedad de estas documentaciones.
Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar pedirle a la Sra. Revilla un poco de humildad a la
hora de exponer sus argumentos. Lo digo porque estamos en un proceso judicial que no
sabemos dónde nos va a llevar y entonces está bien que usted salga sacando pecho del
tiempo que lleva usted como presidenta, pero que tampoco es para sacar pecho así a bote
pronto y sin mirar para atrás, con lo cual yo le pediría que fuera un poco más humilde a la
hora de hacer esa argumentación en el ayuntamiento.
El Ayuntamiento no ha decidido que usted sea la presidenta del Consell, lo ha decidido la
Junta de Gobierno que la ha nombrado a usted. Por tanto, no hable del ayuntamiento, no
empecemos a hablar aquí como los independentistas, hablando de Cataluña cuando se está
hablando de una parte de Cataluña. Me explico, ¿verdad?
En cualquier caso el Consell Esportiu y los técnicos que trabajan diariamente en el Consell
Esportiu, están trabajando a favor del deporte, a favor del deporte base, a pesar de la que
está cayendo en el Consell Esportiu, o sea que todavía es más meritorio el hecho de que los
técnicos estén trabajando en circunstancias que se puede usted imaginar y que nosotros
pues tal.
Nosotros ya en el Pleno pasado hicimos una pregunta oral en dos sentidos. Uno era saber
los cambios que se habían llevado a cabo en el Consell y usted ahora mismo hoy nos ha
contestado que quien decide los cambios es la propia junta del Consell. Entonces
entendemos que usted como presidenta, como puente entre el Consell Esportiu y
responsable de Deportes, pues usted no nos puede dar esa información. Lo lamentamos y
entendemos que una vez más esa falta de transparencia.
Luego nosotros le hicimos otra pregunta y hablamos, como ya se ha hecho aquí, nosotros el
mes pasado ya lo dijimos, que en la propia web del Consell no se informa de manera
transparente como correspondería. Entonces usted otra vez tira pelotas fuera y dice que
esto evidentemente es competencia del Consell y que nosotros lo que tenemos que hacer
es preguntarles a ellos.
Entonces, ¿usted para qué está? Porque si usted está allí, pero la poca responsabilidad que
pueda tener aquí ahora mismo, en dar explicaciones sobre lo que está pasando en el
Consell, usted lo que hace es tirar pelotas fuera, pues, ¿entonces de qué sirve?
Nosotros desde el Partido Popular entendemos que no podemos cambiar los estatutos del
Consell Esportiu, no podemos…–finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas. Se le ha acabado el tiempo.

La Sra. Esplugas González intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas. Es que ya, en fin, no es que quiera yo cortar, pero llevamos ya 7 horas de
Pleno y me parece que las cosas se pueden decir de una forma un poco más ágil. Por
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tanto…

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Claro, pero también tengo el mismo derecho que el resto a presentar mis mociones en el
tiempo que considere necesario.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas. Usted ha agotado el tiempo de su primera intervención y de su segunda
intervención. A usted le parecerá corta porque es la que a usted le parece que tiene que
explayarse, pero es que llevamos ya las doce mociones que se han presentado y ¿qué
quiere que le diga? No voy a hacer una excepción con usted, porque sea la última moción
del Pleno. Lo siento, pero vamos a dar el mismo tiempo a todos los concejales y a todos los
grupos.
Vamos a darle la palabra a la Sra. Ana González.

A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gracias. Lo que se trasluce de todo esto es que la imagen del Consell Esportiu ha quedado
gravemente comprometida y en estos momentos la labor que ha estado haciendo, que
además no debería repercutir, pero que ha estado haciendo con la infancia, con el deporte
de base de esta ciudad, pues puede quedar también comprometida, porque puede afectar a
entidades, según el atestado podría afectar incluso a entidades que han estado trabajando
conjuntamente con el Consell Esportiu.
Por lo tanto, en estos momentos, acabo con una reflexión, habría que hacer una
remodelación pero mucho más como hemos dicho antes, que no haya ningún tipo de
injerencia por parte de ningún cargo público del ayuntamiento. Es la mejor manera de
sanear, es la mejor manera de que una entidad tome las riendas por sí misma sin ningún
tipo de injerencia por parte de ayuntamientos ni cargos públicos.
Creemos de verdad sinceramente que esas dinámicas son las que han provocado la
situación tan lamentable que estamos viviendo en estos momentos, y habría que rectificarlo
sí o sí.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Aquests dies hem vist com diferents dirigents del PSC, en aquest
cas el primer secretari del PSC, que deia que abans no hi havia cap tipus d’irregularitat, ara
comencen a reconèixer que possiblement hi podria haver possibles irregularitats, almenys
administratives.
A vostè Alcaldessa, que escull el 50% de la comissió directiva a través de la Junta de
Govern, li demano que com a Alcaldessa i com escull aquest percentatge de la comissió
directiva, que insti al Consell Esportiu a facilitar tota la documentació comptable que està
demanant aquest grup.
I això també ho faig amb la regidora d’Esports que també és la presidenta del Consell
Esportiu, que no posi obstacles per a què aquest grup, Esquerra Republicana de Catalunya,
pugui accedir a tota la documentació comptable del Consell Esportiu. Per tant, Sra. Maite
Revilla, el que podria fer, com a presidenta del Consell Esportiu, és que aquest grup polític
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pugui accedir a tota la documentació comptable.
I també li demano que compleixin amb la llei de transparència, perquè l’estan incomplint.
Estan obligats a publicar els comptes a la web i en aquests moments no estan publicats. No
sabem si amaguen alguna cosa.
Per tant, li demanem transparència i li demanem Alcaldessa que defensi els interessos dels
ciutadans i de les ciutadanes, del Consell Esportiu, que en aquests moments no estan
defensats i que a sobre dels dos regidors que formen part del seu govern, hi ha greus, greus
acusacions i vostè no està fent res per solucionar aquesta problemàtica.

SRA. REVILLA SÁNCHEZ (PSC)
Gràcies. Sra. Sonia, humildad tengo bastante, simplemente le he hecho una aclaración, y
disculpe si le ha sentado mal.
Segundo, su pregunta fue contestada y sí que es cierto que soy la presidenta del Consell, y
sí que es cierto que lo eligió la comisión directiva democráticamente, pero quien decide los 6
nombres del Ayuntamiento, es la Junta de Gobierno Local y no el Consell Esportiu.
Se le contestó aquella pregunta porque en aquel momento en el que usted preguntó, se
dirigió a mí como presidenta del Consell. Yo, al Pleno municipal, no vengo como presidenta
del Consell, vengo como concejala y lo que le quise explicar en la contestación fue que la
comisión directiva del Consell Esportiu no tendría ningún problema en atenderla, si nos
hacía a nosotros la pregunta cómo junta directiva, lo mismo que le contestamos al partido
de Esquerra Republicana, que hizo una pregunta, sino la misma que usted, pero otra
pregunta también referida al Consell Esportiu.
Estamos a su entera disposición en el Consell, tal y como les he dicho, además vamos a
hacer una comisión de seguimiento trimestral, donde pueden participar todos los grupos
políticos sin ningún tipo de problema, y pueden hacer aquellas preguntas y pueden revisar
aquella documentación que esté en nuestras manos y que podamos enseñarles, entre otras
cosas porque toda la documentación y los ordenadores dónde está esa documentación, en
estos momentos están confiscados.
Nos comprometemos a que se cumpla la llei de transparencia, Sr. Garcia, i suposo que si no
estan posats els comptes en aquesta pàgina en aquest moment, és perquè estem en un
procés i vostè sap quin és.
No posem obstacles. El Consell Esportiu està al carrer Digoine número 29 i allà estan les
portes obertes. Qualsevol cosa, només heu de trucar i quedem quan vostès vulguin.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
Tiene tres minutos. Se lo digo para que usted se lo organice como quiera.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Intentaré no agotarlos. Lo hemos dicho ya en la moción, el Ayuntamiento de L’Hospitalet
tiene la potestad que tiene y en este caso es el equipo de gobierno quien decide las 6
personas que tienen que ir. Que casualmente usted ahora nos dice, y hemos podido
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comprobar que es usted la única política y los 5 restantes son técnicos, sí, pero esto no ha
pasado hasta ahora. En etapas anteriores había más socialistas, había gente del equipo de
gobierno socialista, había vocales, entre ellos el Sr. Alcázar, y no voy a seguir nombrando.
Por tanto, ahora sí que se ha reducido a uno la representación política, pero hasta ahora no
era así, seamos sinceros.
En cualquier caso, soy consciente que desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet no podemos
instar a otra entidad, en este caso el Consell, a que incluya o no incluya, en sus estatutos
está establecido así y por tanto, la voluntad del Partido Popular es que con la máxima
transparencia estuvieran representados todos los grupos políticos en una entidad que ahora
mismo está en entredicho.
En cualquier caso, al final me queda la duda porque ustedes me están rechazando el
segundo punto donde nosotros pedimos la comisión especial de seguimiento, pero por otro
lado me está diciendo que va a haber una comisión de seguimiento trimestral. Entonces,
¿no es la que proponemos nosotros? ¿Me lo puede usted aclarar? Porque yo al final ya me
he perdido.
En cualquier caso, nosotros lo que vamos a hacer es, como no puede ser de otra manera,
ponernos en contacto con su departamento para solicitar día y hora para poder ver
expedientes relativos tanto a nuevos nombramientos, como a las últimas reuniones que ha
habido, las actas y en cualquier caso la documentación complementaria que consideremos.
En cualquier caso también, por último, lamentar que el partido de Ciudadanos también haya
votado en contra de la comisión especial de seguimiento municipal, que además es con la
coordinación del propio Consell, y además entendiendo que la voluntad de esta comisión es
la de reconstruir el buen nombre del Consell Esportiu. Gracias.

Essent les 23:20 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Graells Veguin, regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 26 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta:
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

Acord PRIMER ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 6 vots a favor dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del PSC.

b)

Acord SEGON ha estat rebutjat amb 17 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, David
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Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; amb 3 vots
d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 6 vots a favor dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del PSC.
c)

Acord TERCER ha estat rebutjat amb 17 vots en contra dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i amb 9 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez
i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal
del PSC.

27.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5435
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
67332, de 10 de setembre de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 67332 i data 10 de setembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que fos contestada al Ple Ordinari i de la qual és va
demanar ajornament, en relació a “vehicles abandonats...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1.

Actualment, hi han 845 expedients oberts per vehicles en situació d’abandonament.

2.

Aquesta xifra varia diàriament però pot haver al voltant de 700 vehicles.

3.

Dels vehicles que tenen expedient d’abandonament oberts, 126 han estat traslladats a
dipòsit municipal.

4.

Bàsicament dins dels dos últims anys.

5.

Sí.
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6.

Normalment NO es pot contactar amb els titulars i això comporta, que passat un mes,
aquesta notificació s’hagi de publicar al BOE mitjançant Edicte.

7.

A finals de setembre s’havien ingressat 2164 vehicles per infracció a la normativa de
circulació.

8.

Al 2019 es van ingressar 4909 vehicles per infracció a la normativa de circulació. Al
2018 la xifra va ser de 5732 vehicles.

Atentament,”

- 5436
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
67360, de 10 de setembre de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 67360 i data 10 de setembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que fos contestada al Ple Ordinari i de la qual és va
demanar ajornament, en relació a “les patrulles de la Guàrdia Urbana...”
1.- No hi ha una quantitat fitxa, depenent del dia i del torn la quantitat de patrulles de servei
varia.
2.Dia
1/9
2/9
3/9
4/9
5/9
6/9
7/9
8/9
9/9

Torn 1r / núm.
patrulles
10
13
11
17
4
4
17
17
15

Torn 2n/ núm.
patrulles
11
17
18
22
10
10
19
20
20

Torn 3r / Núm.
patrulles
3
4
4
9
11
11
3
4
4

3. No.
6. Bàsicament els criteris sobre els quals s’organitzen les patrulles de servei són:
• Calendari laboral
• Demandes de serveis
• Diferents unitats que flexibilitzen l’adequació de la resposta de la GUL’H a la demanda
rebuda.
• Resposta a dispositius concrets, que es preveuen amb antelació i s’incrementa el servei
disponible.
7. Si
Atentament,”

- 5411
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de 2020, pel
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grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/52369/2020, en relació amb les
cartes enviades per ERC dirigides a l’alcaldessa contestades pel senyor Belver, i segons el
que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28 d’octubre de 2020, us manifestem que
l’organització del govern municipal i les tasques a desenvolupar per cadascú dels membres
és decisió exclusiva de l’alcaldessa. En base a això, ens distribuïm la feina.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5412
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/52375/2020, en relació amb les
presumptes irregularitats en la gestió de l’estadi municipal, i segons el que disposa l’article
55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 28 d’octubre de 2020, us manifestem que el posicionament del govern
municipal continua sent el manifestat en les respostes donades en els plens de dates 29
d’abril, 25 de juny, 22 de juliol i 23 de setembre, i no hi ha cap element nou que afegir.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5413
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral, amb número AJT52383/2020 de data 23/09/2020 en relació
als casals d’estiu organitzats pel Consell Esportiu i, segons el que disposa l’article 55 (Precs
i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
ordinari del dia 28 /09/2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1: Voldríem saber si en els anys 2018 i 2019 els casals d’estiu que
organitza el Consell Esportiu han tingut benefici, és a dir, si les famílies han aportat més
diners dels que ha costat la realització dels casals d’estiu, i si aquests possibles beneficis
que ha tingut el Consell Esportiu en la realització dels casals s’han comunicat a
l’Ajuntament, s’han justificat, s’han fiscalitzat i també s’han auditat en el marc de la
subvenció que dóna l’Ajuntament de L’Hospitalet al Consell Esportiu.
Resposta: La Junta del Consell Esportiu és l’encarregada d’avaluar l’impacte econòmic que
representa l’organització dels casals d’estiu a la ciutat. Ha d’adreçar-se al Consell Esportiu a
fi d’obtenir la informació que sol·licita.
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Cordialment,”

- 5414
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/52384/2020, en relació amb la
indemnització per acomiadament del senyor Cris Plaza del Consell Esportiu, i segons el que
disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 28 d’octubre de 2020, us manifestem que tal i com
recull l’article 55.3 del mateix Reglament abans esmentat, les preguntes formulades al Ple
han de ser relatives a l’actuació com a membre del govern municipal. En el cas que ens
ocupa, en tot cas, es pregunta per uns fets en el sí d’una entitat.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5415
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/52407/2020, en relació amb la
contractació com a assessor de l’equip de govern al senyor Cris Plaza del Consell Esportiu, i
segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a
efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28 d’octubre de 2020, us
manifestem que el nomenament de personal eventual es potestatiu de l’alcaldessa. En
aquell moment es va considerar adient fer aquesta contractació i així es va fer, sense que
res tingui a veure amb les circumstàncies laborals anterior.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5418
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David
Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formula da al Ple el passat 23 de setembre i segons el que
disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple us comunico el següent:
En relació a la pregunta que vam formular al Ple de maig, sobre l’ús de la llengua catalana
en les comunicacions de l’Ajuntament, vam obtenir una resposta que considerem que està
incompleta.
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Des del grup d’Esquerra Republicana volem aprofundir en aquesta informació i preguntem,
quins són els mecanismes que s’han establert per tal de fer complir el reglament d’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament, aprovat el 2006 en aquest Ple?
L’encarregada de garantir el compliment d’aquest Reglament, és la Comissió de
Normalització Lingüística aprovada pel Ple de l’Ajuntament el 3 de maig de 1999. D’altra
banda, l’Ajuntament disposa d’un altre òrgan, amb representació política i tècnica, per
desenvolupar les línies d’acció de la política lingüística municipal, com és el Consell del
Centre de Normalització Lingüística. A més, l’Ajuntament i la Direcció General de Política
Lingüística van signar un conveni amb data 6 de novembre de 2019 per desenvolupar el Pla
intensiu d’impuls del català a la ciutat, un dels objectius del qual és “ etllar perquè es
compleixi el Reglament per a l’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament de l’Hospitalet”.
Quins mecanismes s’han establert per tal que els documents del diferents òrgans
municipals, així com de les regidories, siguin redactats en català?
El Reglament d’ús de la llengua catalana (RULC) publicat el 25 de gener de 2007 és el marc
legal de referència per a tots els òrgans municipals. Aquest reglament està disponible a la
Intranet de l’Ajuntament i és d’obligat compliment per a tots els treballadors públics i
representants polítics. A banda, el RULC està disponible per a tota la ciutadania a la seu
electrònica de l’Ajuntament a l’apartat Normatives municipals.
Per què insisteixen en elements de comunicació, com ara cartells informatius o
senyalitzacions, prop de les escoles, escrites únicament en castellà, arraconant i
discriminant el català i que alhora incompleixen els articles 15 i 25 del reglament ja
esmentat?
El context de la pandèmia derivada de la COVID-19 ha comportat la necessitat de dur a
terme una intensa i ràpida tasca informativa cap a la ciutadania adreçada, entre d’altres, a
reforçar i prioritzar el coneixement constant sobre les recomanacions marcades en cada
moment per les autoritats sanitàries.
En termes generals, i que nosaltres tinguem coneixement, tots els materials estan en català
i castellà. No obstant, i en alguns suports publicitaris, el titular, que funcionava sols com a
reclam, estava sols en un sol idioma per tal que fos ben visible i tingués una bona lectura.
L’objectiu era donar resposta ràpida i arribar al màxim de persones possibles. Ha primat la
comunicació i la comprensió de la urgència sanitària.
Preguem ens feu arribar els materials que exclusivament estan en castellà per tal que
prenguem nota ja que no ens consten.
I perquè no s’ha donat resposta a la instància presentada el mes de maig per Plataforma per
la llengua, denunciant aquests fets que vulneren els drets lingüístics dels ciutadans i
ciutadanes de L’Hospitalet?
Durant els propers dies l’Ajuntament respondrà la instància de la Plataforma per la llengua.
En aquest sentit, volem transmetre les nostres disculpes ja que és possible que al seu
moment dita instància es traspaperés ja que els serveis municipals d’aquest Ajuntament
durant aquests mesos estaven desbordats i centrats en totes aquelles gestions que tenien
com a objecte servir als ciutadans i als col·lectius més desafavorits en una situació tant
complicada per a tots.
Cordialment,”
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- 5423
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data 23 de
setembre de 2020 (AJT/52546/2020), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “si el govern
municipal ha comprovat quines són les empreses de bicicleta compartida que operen a la
ciutat, perquè nosaltres hem detectat almenys tres empreses diferents que operen a la
ciutat...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Des del Servei de Mobilitat i Via Pública només hi ha constància de l’atorgament de llicència
d’ocupació temporal de la via pública DE BICICLETES COMPARTIDES EN DIFERENTS
ESPAIS DE DOMINI PÚBLIC DEL MUNICIPI DE L’HOSPITALET, al titular IDRIBK SPAIN
S.L., segons Resolució número 4.864, del Tinent d’Alcaldia de Convivència i Seguretat, de
data 22/05/2020. No es té constància de que cap altre operador estigui autoritzat per
aquesta activitat a la ciutat.
Respecte a la pregunta sobre les accions empreses per suposats abandonaments de
bicicletes a la via pública indicar-li que no li podem donar resposta per no disposar de dades
concretes dels llocs on les bicicletes estaven suposadament abandonades. Si alguna
persona ha tingut constància d’aquest abandonament i ho ha comunicat, d’immediat s’ha
procedit a posar en marxa el protocol establert a la Resolució de la llicència: “L’adjudicatari
disposarà d’un servei de retirada de bicicletes avariades o mal estacionades en menys de 2
hores a requeriment del ciutadà, Serveis tècnics municipals o Guàrdia Urbana”.
En aquest sentit, l’actuació del servei de Guàrdia Urbana davant la localització de bicicletes
d’ús compartit que es troben mal estacionades a la via pública i dificulten el pas de vianants,
és apartar-la a un lloc que no causi molèsties i avisar a l’empresa per a la seva retirada.
Tanmateix en altres ocasions, es contacta directament amb l’empresa propietària de les
bicicletes per a que es faci càrrec i les canviï d’ubicació.
Atentament,”

- 5424
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José
Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data 23 de
setembre de 2020 (AJT/52548/2020), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “quina s la
previsió per convocar la comissió de la bicicleta i la comissió per revisar la mobilitat urbana
que es va aprovar en el darrer Ple de juliol?...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible és el que determina les actuacions que s’estan portant
a terme. Hem de recordar que el Pla de Mobilitat Urbana aprovat al 2016 va contar amb un
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ampli procés participatiu, més de 1000 persones procedents de tots els àmbits (Consells de
Districte, associacions empresarials, alumnes de col·legits, associacions de discapacitats,
associacions de la bicicleta, etc.). Aquest pla és l’instrument que l’Ajuntament es va obligar a
desenvolupar completament.
Tots els projectes que s’estan desenvolupant, amb més velocitat degut al COVID, son l’eix
del PMUS. I el PMUS regula l’òrgan que pot fer el seguiment del desenvolupament del
PMUS.
El PMUS contempla la possibilitat de crear una Taula de Mobilitat. La bicicleta és un mitja de
transport dintre del sistema de mobilitat, per tant, com no son instruments vàlids ni
segregables els modus dintre del sistema global, no tindria sentit desenvolupar Comissions.
L’instrument vàlid ha de ser la Taula de Mobilitat per fer un seguiment del desenvolupament
del PMUS.
En qualsevol cas disposem d’un espai de coordinació intern entre les diferents àrees
municipals per tal d’anar desenvolupant actuacions per afavorir el desplegament
d’infraestructures i promoure l’ús de la bicicleta a la ciutat.
Atentament,”

- 5425
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple Municipal d’aquest Ajuntament, amb
número 52.549 de data 23/09/2020 i segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic
del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28/10/2020, en referència a
la accessibilitat i mobilitat al carrer Princep de Bergara, passats dos anys després de la seva
conversió en via de prioritat invertida, li comuniquem que:
Les accions portades a terme el 2018 per transformar el carrer Príncep de Bergara en carrer
de prioritat invertida contemplava calçada i voreres al mateix nivell i limitació de velocitat a
20 km/h, per adaptar-lo al Pla de mobilitat urbana sostenible de L’Hospitalet. Les obres
d’urbanització van servir per renovar la deteriorada pavimentació de la calçada i les voreres,
millorar l’accessibilitat del carrer i fer-lo més amable per als vianants.
Els treballs per convertir el carrer del Príncep de Bergara en una zona de prioritat invertida
van comportar la modificació de l’espai actual, amb l’ampliació de les voreres i l’eliminació
de la zona d’aparcament, amb un carril de circulació, amb una calçada de 3,50 metres, i
dues voreres simètriques de 2,05 metres cadascuna, que permeten un itinerari més
accessible per als vianants.
Dit això, les problemàtiques derivades del mal ús de la via i aparcaments no permesos en la
mateixa és matèria que no depèn d’aquest àrea i que han de ser denunciats a fi i efecte que
Guàrdia Urbana pugui sancionar.
Per pal·liar aquestes accions incíviques es va acordar amb el Districte, a petició dels veïns
de la zona, la col·locació de jardineres en diferents ubicacions de la via per tal de dificultar
aquests estacionaments no permesos.
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El passat 10 de juliol es van posar les jardineres al c. Príncep de Bergara.
Es va comprovar quins altres espais hi havia amb el model Tram (el mateix que al c.
Roselles) i es van retirar algunes de Lluís Companys, del c. Primavera (mercat), i C. Amaya
per a col·locar-les en aquest carrer.
En total, ara, hi ha 12 jardineres; totes són del model Tram. Rectangulars, 10 ut.de 1m de
llarg i 2 ut. de 2m. Es van col·locar d’acord amb les indicacions del coordinador del Districte
I.
A curt termini, es preveu poder materialitzar un contracte per al subministrament de
jardineres, podent augmentar així, el número de jardineres del carrer Príncep de Bergara.
Atentament,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
- 5426
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple Municipal d’aquest Ajuntament, amb
número 52.550 de data 23/09/2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic
del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28/10/2020, en referència a
les males olors detectades al barri de Bellvitge, li comuniquem que:
Les accions tècniques i d’investigació sobre els possible focus de les males olors, així con
les accions d’informació i seguiment dutes a terme amb entitats representants del veïnat i
alguns veïns en particular, han estat les especificades en la següent cronologia resumida.
Aquesta cronologia és la següent:
Des que el dia 9 de juny de 2020 des de l’Àrea de Convivència i Seguretat
s’informa de diverses incidències al barri de Bellvitge amb relació a queixes per
fortes olors, que defineixen, “com d’amoníac” i que pensen, que provenen de l’antiga
empresa BASF de Ctra. Del Mig, 29 (actualment STAHL Ibérica, dedicada al
tractament de productes químics) aquesta àrea es posa en contacte amb el
Departament de Control d’Emissions de la Generalitat, per informar-los del problema
detectat a la ciutat amb les olors i se’ls demana una inspecció i control d’aquestes
olors, ja que STAHL Ibérica disposa d’autorització ambiental i són ells els que tenen
competència en aquesta matèria.
El 12 de juny es contacta amb les empreses BASF i Stahl ibérica, ubicades al
mateix recinte i adjacents. S’informa aquesta àrea que Basf, en terrenys del municipi
de Cornellà, és actualment utilitzada com a magatzem i no tenen cap focus emissor
d’olors i que Stahl Ibérica, ubicada en terrenys de L’Hospitalet està en procés de
desmantellament i va parar la seva producció el passat octubre de 2019. Per últim,
l’empresa BASF Coating Services, dedicada a mescles de pintures, ubicada a la
ciutat ens informen que tenen l’activitat parada i que preparen el tancament i trasllat
a una altra zona.
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No obstant això el 23 de juny hi ha la visita d’inspecció d’un tècnic d’activitat de
l’Ajuntament. Es demana l’acompanyament d’un tècnic de la Generalitat, en ser
organisme competent, que finalment no va poder assistir. El tècnic fa un informe on
s’explica que no veu cap indici o material en procés que pugui produir aquestes
fortes olors. En el seu informe també especifica que l’empresa Stahl Ibérica, en
procés de desmantellament, fa tasques de buidatge de les foses (entre les 8 i les 10
del matí) amb seccionador per evitar molèsties.
També demanem informació a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona
(OGAU) depenent de la Generalitat. El seu responsable informa que l’empresa Stahl
Ibérica ha presentat un expedient de tancament de les instal·lacions i que aquest
expedient estava de moment aturat, a l’espera de la finalització de les actuacions
necessàries per al desmantellament de l’empresa. Quan acabin hauran de presentar
les certificacions corresponents en relació amb la contaminació del sòl.
El 7 i 8 de juliol davant noves incidències de fortes olors informades per l’Àrea de
Convivència i Seguretat es contacta amb els veïns afectats des del departament
d’Activitats per obtenir informació detallada dels episodis de fortes olors i es
coordina amb el personal municipal d’atenció al públic per detectar totes les
incidències que entrin respecte a aquesta temàtica concreta. En una d’aquestes
comunicacions una persona afectada indica que també va detectar les mateixes
olors trobant-s’hi al municipi de Viladecans (concretament a la zona del centre
comercial outlet de Viladecans al costat de la C-32).
A partir del 12 de juliol es coordina una acció amb l’Àrea de Convivència i Civisme,
amb les patrulles nocturnes, demanant-los que si senten males olors durant les
rondes, es contacti amb municipis veïns per saber si la policia local d’aquests
municipis tenen incidències per olors fortes o molestes. Les comunicacions amb les
policies locals mentre ha durat aquesta acció han estat negatives. Els municipis
contactats van ser Viladecans, El Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Aquests
van ser contactats, coincidint amb informacions d’episodis de males olors a
L’Hospitalet.
La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en coordinació amb aquesta àrea també va
realitzar inspeccions, des de mitjans de juliol, a empreses químiques de la ciutat que
poguessin realitzar treballs durant les nits, ja que la majoria d’episodis detectats de
fortes olors es produïen en franges horàries nocturnes. L’única empresa química
amb treball durant la nit era l’empresa Grup SIGMA, dedicada a la fabricació de
productes plàstics. S’informa que aquesta empresa no produeix cap emissió que
pugui produir olors semblants a l’amoníac, com els informats a totes les incidències.
El passat 30 de juliol s’efectua una reunió amb la participació de l’Associació de
Veïns Independent de Bellvitge (AVVIB) - entitat veïnal que s’erigeix i es presenta
com a representant de la majoria dels veïns i veïnes afectats – els responsables del
Districte VI i l’Àrea d’EPHUS per informar-los de les gestions fetes i les que es faran
en endavant.
Se’ls informa que es treballarà també, conjuntament amb l’AMB (Direcció de serveis
de Prevenció i gestió de Residus de la Direcció d’Ecologia) per la detecció de focus
de les olors amb eines tècniques i un programari específic. Als veïns se’ls demana
un llistat detallat de les incidències de queixes on es detallin les dates, els horaris i
les ubicacions on es van percebre les males olors.
L’11 d’agost, l’AMB rep els llistats amb totes les incidències rebudes amb detalls
del dia, hora i lloc de les olors detectades i comença a treballar amb el seu
programari per detectar la ubicació on es perceben les olors i la franja horària
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principal.
L’estudi enviat per l’AMB el 25 d’agost indica que les incidències exposen que
majoritàriament, la franja horària principal de detecció de males olors, coincideixen
amb els horaris de buidatge de les foses de l’empresa STAHL Ibérica (entre les 7:30
i les 10:30 del matí) i una probabilitat més elevada que el focus de les olors tinguin
l’origen en la zona investigada inicialment. Aquest estudi és presentat als veïns i
l’entitat AVVIB el passat 27 d’agost.
El 31 d’agost es realitza una inspecció de l’AMB a l’empresa STAHL Ibérica a la
qual participa personal de Sanitat municipal. Es comproven la fosa i les olors i es
prenen mostres d’aigua per analitzar. Els tècnics que fan la inspecció manifesten
sentir una forta olor al voltant de les fosses.
El 10 de setembre hi ha una inspecció per part del Servei Municipal d’Activitats a
l’Empresa. Durant aquesta inspecció es comprova com es procedeix a fer el
buidatge mitjançant succió estanca de la fosa. També es torna a detectar olor al
costat de la fosa.
El 12 de setembre l’empesa STAHL Ibérica fa remissió a l’Ajuntament i AMB dels
certificats dels treballs de buidatge efectuats per empresa especialitzada i el 14 de
setembre, fa remissió del darrer certificat de buidatge de la fosa A (en principi la
problemàtica per provocar olors). L’empresa indica que a partir del 14 de setembre,
les fosses estan buides i la previsió de la seva neteja (els llots residuals dipositats
als fons de la fossa) per al 18 de setembre.
El 18 de setembre es fa inspecció dels treballs de neteja amb aigua de la Fossa A i
es fan controls simultanis pel barri de Bellvitge incidint a les zones on s’havien
comunicat incidències i no es detecten olors.
El 23 de setembre davant les nombroses queixes i incidències informades a la
Guàrdia Urbana respecte a “fortes olors de gas i productes químics” detectats
majoritàriament als barris de Santa Eulàlia i Bellvitge es personen a l’empresa
STAHL Ibérica la Cap de Servei d’Urbanisme i Activitats i la Cap de Secció
d’Activitats per a verificar l’origen i estat de les olors denunciades.
També acudeix la Guàrdia Urbana i Bombers. Aquests últims informen que ja havien
realitzat una inspecció a les instal·lacions de l’empresa i informen que s’estaven
efectuant treballs de neteja de la fosa B de la depuradora, que havia estat buidada
de fangs les setmanes anteriors mitjançant succió. Els llots acumulats a les vores de
la fosa són els causants de la forta olor a àcid que s’associa fàcilment amb l’olor de
gas. També van realitzar un mostreig de l’atmosfera gasosa de l’interior de la fosa
determinant que l’atmosfera no era explosiva.
L’empresa és avisada que no podrà continuar la neteja de les parets de la fosa fins
que conclogui el resultat de la prova per conèixer les concentracions dels gasos a la
fosa per part de Bombers. Bombers dóna per finalitzat l’episodi i estima no és
necessari aplicar el Pla de Protecció Civil per alarma química en comprovar que els
índexs són tolerables i per tant, es poden continuar els treballs de neteja pendents,
que ja són mínims.
En finalitzar al migdia del mateix dia, les tasques de retirada dels llots de les vores
de la fosa B, s’aprecia una disminució de l’olor al carrer.
El 24 de setembre la representant de l’empresa STAHL Ibérica confirma la
finalització dels treballs i aporta certificació de transport i gestió de residus i des de
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llavors no consten en aquest Servei més episodi per olors.
El 7 d’octubre l’empresa STAHL Ibérica va enviar a aquesta àrea l’informe final de
la buidada, neteja i certificació de les dues fosses, amb el qual, només mancaria
l’informe de la investigació i el dictamen final amb la valoració per part de l’AMB, per
tancar aquest tema, en el cas que no es detectin més olors.
El passat 9 d’octubre, un cop finalitzades les inspeccions de seguiment de les
neteges de les foses i comprovada la seva realització, el Servei de Sanejament i
Inspecció (SSI) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), creu oportú donar per
finalitzades les actuacions del SSI i procedir al tancament de l’expedient relatiu a les
queixes veïnals per olors en el barri de Bellvitge.
Respecte a la pregunta sobre les eines donades per pal·liar les males olors als domicilis
particulars dels afectats/des, us informem que els aparells tècnics mesuradors de Bombers,
per conèixer les concentracions dels gasos a la fosa causant de les olors i per tant el focus
principal de les incidències, tal com s’indica a la cronologia, indicaven que els índex
d’emissions eren tolerables i per tant no nocius per la salut, motiu pel qual van estimar que
no era necessari aplicar el Pla de Protecció Civil per Alarma Química de la Generalitat.
Atentament,”

L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5416
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 23 de
setembre, AJT/52524/2020, en relació amb els elements singulars de patrimoni
industrial del sector Cosme Toda, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes)
del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia
28 d’octubre de 2020, s’informa de que, d’acord amb els criteris dels arqueòlegs
responsables del seguiment de les obres, dels tècnics de la Secció de Patrimoni Cultural de
l’Ajuntament i de la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, està
previst conservar els següents elements:
- Forns, base de la xemeneia, paviments i estructures de l’antiga fàbrica de Cosme Toda
conservats del projecte de l’any 1883 no destruïts per l’actual nau de 1923.
- Conjunt de forns a l’est de la nau de Cosme Toda, de gran impacte visual per les seves
dimensions.
- Forn de Can Batllori, probablement el més antic del conjunt.
- Estructura de subsòl de la xemeneia de Aceites Bau, ja que permet entendre com és
aquesta part que mai queda a la vista.
- Les galeries subterrànies sota la nau de 1923 de Cosme Toda, tant la part de sota de
l’edifici com la que continua a la zona d’urbanització.
Així mateix, la urbanització s’adaptarà per tal de complir aquest objectiu i integrar-hi les
restes singulars.
El seu tractament està pendent de definir. En tot cas, es seguiran les directrius dels tècnics
de la Secció de Patrimoni Cultural.
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Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5417
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea
de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés,
que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 23 de
setembre, AJT/52526/2020, en relació amb la ubicació de la porta d’entrada de l’edifici
de l’antiga Mistral, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28 d’octubre de
2020, s’informa de que no està prevista la seva modificació. Tanmateix, el passadís d’accés
a la porta s’adaptarà per tal de conservar els forns situats entre l’edifici i la nau de Cosme
Toda, sempre mantenint les condicions d’accessibilitat a l’edifici.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5421
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta oral con el número AJT/52539 de fecha 23 de septiembre de 2020,
y según lo que dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que
sea contestada en el Pleno Ordinario, en relación a “aglomeraciones en las horas de
entrada y salida de los centros educativos de la ciudad”
En respuesta a su pregunta indicarle que:
Aunque en los primeros días del inicio escolar se produjeron algunas agrupaciones de
personas a la entrada y salida de los centros educativos de la Ciudad, actualmente no nos
encontramos con este problema, salvo en contadas ocasiones, que se solventan en el acto.
Atentamente,”

- 5422
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte al prec oral formulat al passat Ple de 23 de setembre de 2020 amb el número
AJT-52540, i d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari, demanant mesures pertinents a, segons
informen veïns i veïnes, problemes associats a la deficient coordinació dels semàfors a la
zona de Gornal i Santa Eulàlia sud, informo que prenem nota del mateix.
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Atentament,”

- 5427
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple Municipal d’aquest Ajuntament, amb
número 52.543 de data 23/09/2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic
del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28/10/2020, en referència a
les males olors detectades al barri de Bellvitge associades a algun producte químics, li
comuniquem que:
Tot el relatiu respecte a les accions per detectar l’origen i conseqüències d’aquest fenomen,
la informació sobre aquest episodi concret i els informes generats arrel de les investigacions
i el control dels focus provocants de les males olors estan especificades en la següent
cronologia resumida.
Aquesta cronologia és la següent:
Des que el dia 9 de juny de 2020 des de l’Àrea de Convivència i Seguretat
s’informa de diverses incidències al barri de Bellvitge amb relació a queixes per
fortes olors, que defineixen, “com d’amoníac” i que pensen, que provenen de l’antiga
empresa BASF de Ctra. Del Mig, 29 (actualment STAHL Ibérica, dedicada al
tractament de productes químics) aquesta àrea es posa en contacte amb el
Departament de Control d’Emissions de la Generalitat, per informar-los del problema
detectat a la ciutat amb les olors i se’ls demana una inspecció i control d’aquestes
olors, ja que STAHL Ibérica disposa d’autorització ambiental i són ells els que tenen
competència en aquesta matèria.
El 12 de juny es contacta amb les empreses BASF i Stahl ibérica, ubicades al
mateix recinte i adjacents. S’informa aquesta àrea que Basf, en terrenys del municipi
de Cornellà, és actualment utilitzada com a magatzem i no tenen cap focus emissor
d’olors i que Stahl Ibérica, ubicada en terrenys de L’Hospitalet està en procés de
desmantellament i va parar la seva producció el passat octubre de 2019. Per últim,
l’empresa BASF Coating Services, dedicada a mescles de pintures, ubicada a la
ciutat ens informen que tenen l’activitat parada i que preparen el tancament i trasllat
a una altra zona.
No obstant això el 23 de juny hi ha la visita d’inspecció d’un tècnic d’activitat de
l’Ajuntament. Es demana l’acompanyament d’un tècnic de la Generalitat, en ser
organisme competent, que finalment no va poder assistir. El tècnic fa un informe on
s’explica que no veu cap indici o material en procés que pugui produir aquestes
fortes olors. En el seu informe també especifica que l’empresa Stahl Ibérica, en
procés de desmantellament, fa tasques de buidatge de les foses (entre les 8 i les 10
del matí) amb seccionador per evitar molèsties.
També demanem informació a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona
(OGAU) depenent de la Generalitat. El seu responsable informa que l’empresa Stahl
Ibérica ha presentat un expedient de tancament de les instal·lacions i que aquest
expedient estava de moment aturat, a l’espera de la finalització de les actuacions
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necessàries per al desmantellament de l’empresa. Quan acabin hauran de presentar
les certificacions corresponents en relació amb la contaminació del sòl.
El 7 i 8 de juliol davant noves incidències de fortes olors informades per l’Àrea de
Convivència i Seguretat es contacta amb els veïns afectats des del departament
d’Activitats per obtenir informació detallada dels episodis de fortes olors i es
coordina amb el personal municipal d’atenció al públic per detectar totes les
incidències que entrin respecte a aquesta temàtica concreta. En una d’aquestes
comunicacions una persona afectada indica que també va detectar les mateixes
olors trobant-s’hi al municipi de Viladecans (concretament a la zona del centre
comercial outlet de Viladecans al costat de la C-32).
A partir del 12 de juliol es coordina una acció amb l’Àrea de Convivència i Civisme,
amb les patrulles nocturnes, demanant-los que si senten males olors durant les
rondes, es contacti amb municipis veïns per saber si la policia local d’aquests
municipis tenen incidències per olors fortes o molestes. Les comunicacions amb les
policies locals mentre ha durat aquesta acció han estat negatives. Els municipis
contactats van ser Viladecans, El Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Aquests
van ser contactats, coincidint amb informacions d’episodis de males olors a
L’Hospitalet.
La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en coordinació amb aquesta àrea també va
realitzar inspeccions, des de mitjans de juliol, a empreses químiques de la ciutat que
poguessin realitzar treballs durant les nits, ja que la majoria d’episodis detectats de
fortes olors es produïen en franges horàries nocturnes. L’única empresa química
amb treball durant la nit era l’empresa Grup SIGMA, dedicada a la fabricació de
productes plàstics. S’informa que aquesta empresa no produeix cap emissió que
pugui produir olors semblants a l’amoníac, com els informats a totes les incidències.
El passat 30 de juliol s’efectua una reunió amb la participació de l’Associació de
Veïns Independent de Bellvitge (AVVIB) - entitat veïnal que s’erigeix i es presenta
com a representant de la majoria dels veïns i veïnes afectats – els responsables del
Districte VI i l’Àrea d’EPHUS per informar-los de les gestions fetes i les que es faran
en endavant.
Se’ls informa que es treballarà també, conjuntament amb l’AMB (Direcció de serveis
de Prevenció i gestió de Residus de la Direcció d’Ecologia) per la detecció de focus
de les olors amb eines tècniques i un programari específic. Als veïns se’ls demana
un llistat detallat de les incidències de queixes on es detallin les dates, els horaris i
les ubicacions on es van percebre les males olors.
L’11 d’agost, l’AMB rep els llistats amb totes les incidències rebudes amb detalls
del dia, hora i lloc de les olors detectades i comença a treballar amb el seu
programari per detectar la ubicació on es perceben les olors i la franja horària
principal.
L’estudi enviat per l’AMB el 25 d’agost indica que les incidències exposen que
majoritàriament, la franja horària principal de detecció de males olors, coincideixen
amb els horaris de buidatge de les foses de l’empresa STAHL Ibérica (entre les 7:30
i les 10:30 del matí) i una probabilitat més elevada que el focus de les olors tinguin
l’origen en la zona investigada inicialment. Aquest estudi és presentat als veïns i
l’entitat AVVIB el passat 27 d’agost.
El 31 d’agost es realitza una inspecció de l’AMB a l’empresa STAHL Ibérica a la
qual participa personal de Sanitat municipal. Es comproven la fosa i les olors i es
prenen mostres d’aigua per analitzar. Els tècnics que fan la inspecció manifesten
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sentir una forta olor al voltant de les fosses.
El 10 de setembre hi ha una inspecció per part del Servei Municipal d’Activitats a
l’Empresa. Durant aquesta inspecció es comprova com es procedeix a fer el
buidatge mitjançant succió estanca de la fosa. També es torna a detectar olor al
costat de la fosa.
El 12 de setembre l’empesa STAHL Ibérica fa remissió a l’Ajuntament i AMB dels
certificats dels treballs de buidatge efectuats per empresa especialitzada i el 14 de
setembre, fa remissió del darrer certificat de buidatge de la fosa A (en principi la
problemàtica per provocar olors). L’empresa indica que a partir del 14 de setembre,
les fosses estan buides i la previsió de la seva neteja (els llots residuals dipositats
als fons de la fossa) per al 18 de setembre.
El 18 de setembre es fa inspecció dels treballs de neteja amb aigua de la Fossa A i
es fan controls simultanis pel barri de Bellvitge incidint a les zones on s’havien
comunicat incidències i no es detecten olors.
El 23 de setembre davant les nombroses queixes i incidències informades a la
Guàrdia Urbana respecte a “fortes olors de gas i productes químics” detectats
majoritàriament als barris de Santa Eulàlia i Bellvitge es personen a l’empresa
STAHL Ibérica la Cap de Servei d’Urbanisme i Activitats i la Cap de Secció
d’Activitats per a verificar l’origen i estat de les olors denunciades.
També acudeix la Guàrdia Urbana i Bombers. Aquests últims informen que ja havien
realitzat una inspecció a les instal·lacions de l’empresa i informen que s’estaven
efectuant treballs de neteja de la fosa B de la depuradora, que havia estat buidada
de fangs les setmanes anteriors mitjançant succió. Els llots acumulats a les vores de
la fosa són els causants de la forta olor a àcid que s’associa fàcilment amb l’olor de
gas. També van realitzar un mostreig de l’atmosfera gasosa de l’interior de la fosa
determinant que l’atmosfera no era explosiva.
L’empresa és avisada que no podrà continuar la neteja de les parets de la fosa fins
que conclogui el resultat de la prova per conèixer les concentracions dels gasos a la
fosa per part de Bombers. Bombers dóna per finalitzat l’episodi i estima no és
necessari aplicar el Pla de Protecció Civil per alarma química en comprovar que els
índexs són tolerables i per tant, es poden continuar els treballs de neteja pendents,
que ja són mínims.
En finalitzar al migdia del mateix dia, les tasques de retirada dels llots de les vores
de la fosa B, s’aprecia una disminució de l’olor al carrer.
El 24 de setembre la representant de l’empresa STAHL Ibérica confirma la
finalització dels treballs i aporta certificació de transport i gestió de residus i des de
llavors no consten en aquest Servei més episodi per olors.
El 7 d’octubre l’empresa STAHL Ibérica va enviar a aquesta àrea l’informe final de
la buidada, neteja i certificació de les dues fosses, amb el qual, només mancaria
l’informe de la investigació i el dictamen final amb la valoració per part de l’AMB, per
tancar aquest tema, en el cas que no es detectin més olors.
El passat 9 d’octubre, un cop finalitzades les inspeccions de seguiment de les
neteges de les foses i comprovada la seva realització, el Servei de Sanejament i
Inspecció (SSI) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), creu oportú donar per
finalitzades les actuacions del SSI i procedir al tancament de l’expedient relatiu a les
queixes veïnals per olors en el barri de Bellvitge.
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Respecte als informes pertinents a cadascuna de les accions que es relaten a l’anterior
cronologia, si els hi escauen, estan disponibles per a la seva consulta a l’àrea d’Espai Públic
i vostè pot accedir a ells seguint els preceptes pertinents indicats a l’article 11 del Reglament
Orgànic de Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat.
Atentament,”

PARTIT POPULAR
- 5419
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Regidor President del Districte III, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que va realitzar al passat Ple de 23 de setembre de 2020 en
relació als veïns de la plaça dels Avis, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Respecte a la pregunta formulada al Pla pel grup municipal del PP en referencia a la
situació de la Plaça dels Avis, comentar les actuacions que s’han realitzat,


Hem mantingut i mantenim en tot moment contacte directe i constant amb diferents
veïns, tant del bloc del carrer Comerç, 34 (on viu una família que en gran part
provoca les molèsties) com veïns d’altres blocs i comerciants de la zona i
pràcticament quinzenalment tenim un canvi d’impressions sobre la situació i ens
mantenen informats del que passa constantment. El contacte amb els veïns el tenim
des de juny de 2019, on llavors estava en mans de mediació comunitària, i des
d’aquell moment hem anat mantenint contacte periòdic, tractant el tema sempre
amb la OGI i amb Guardia Urbana.



Els responsables de Regidoria ens hem reunit en diverses ocasions amb veïns, i
hem tingut reunions amb una comissió de veïns i els responsables de Regidoria, de
Serveis Socials i de l’Àrea de Seguretat Ciutadana el dies 6 de juliol i el dia 15 de
setembre havíem de tenir-ne una altra i es va haver de suspendre a ultima hora ja
que el Sr. Husillos va haver d’excusar-se.



El dia 28 de maig vaig fer una visita amb el Tinent d’Alcalde de Seguretat Ciutadana
i els responsables de Guardia Urbana i mobilitat.



Vam realitzar una visita a la plaça dels Avis amb els responsables de l’Àrea
d’EPHUS i de l’Àrea de Seguretat Ciutadana el dia 4 de juny per tractar els diferents
problemes, tant pel que fa a la neteja com a les molèsties.



El dia 28 de setembre vam tenir per VC reunió amb els responsables i el Director de
Promoció de l’Habitatge de la Generalitat, on li vam manifestar la problemàtica i li
vàrem demanar una solució el més urgent possible. La resposta per part del
Director de Promoció de l’Habitatge (Sr. Albert Toledo) va ser que es mirés estudiar
una possibilitat de canvi d’habitatge i l’Ajuntament decidís quin habitatge
s’adequaria dels què posen a disposició. Cal fer esment que aquesta família son
residents d’un habitatge de lloguer de la generalitat de Catalunya, que des de fa
anys no es fa responsable del seguiment d’aquesta família.



Hi ha hagut en moltes ocasions intervenció de Guàrdia Urbana i hi va haver
intervenció de mediació comunitària.
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Seguim mantenint contacte diari amb els veïns.



Hem incrementat la neteja de la zona, i hem duplicat les actuacions amb hidro
(neteja amb aigua). Ara mateix els serveis que hi ha son,
o servei d’escombratge manual als matins de dilluns a diumenge.
o servei d’escombratge manual de repàs a les tardes de dilluns a dissabte.
o servei d’hidro els dilluns al matí.
o servei d’hidro els divendres al matí.
o La neteja inclou tota la plaça, la zona de jocs infantils i la ubicació dels
contenidors.

Cordialment,”

- 5420
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de setembre de
2020, pel grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que
literalment diu:
“Respecto a la pregunta oral con número AJT 52536/2020 de data 23 /09/2020 en relación
a: “cambios a nivel t cnico del Consell Esportiu. Si se ha destituido a alguien del equipo
técnico o al director apartado de sus funciones y, según lo que dispone el artículo 55
(Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada
en el Pleno ordinario del día 28/10/2020, procedemos a continuación a darles respuesta.
Pregunta número 1: Respecto al tema del Consell Esportiu. Queremos saber desde el
Partido Popular qué cambios a nivel técnico ha llevado a cabo usted como presidenta del
Consell, si se ha destituido a alguien del equipo técnico o al director, por ejemplo,
entendiendo que ahora mismo está inmerso en un proceso judicial, si como mínimo lo ha
apartado de sus funciones.
Respuesta: Quién decide sobre cambios técnicos, sobre el personal, etc., es la propia junta
del Consell Esportiu, y es a ella a quién usted debe dirigirse para obtener la información que
nos pregunta.
Pregunta número 2: Entonces si me puede usted facilitar información, porque desde la
propia web del Consell no se informa de manera transparente como correspondería.
Respuesta: La Junta del Consell Esportiu es la encargada de actualizar la página web. Por
ello, debe usted dirigirse al Consell Esportiu para obtener la información que nos pregunta.
Cordialmente,”

b) Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 15 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 16 i 21 de setembre, i 1, 5, 6 i 13 d’octubre de 2020, per tant, amb més de
6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen literalment:
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1.- RGE núm. 68924, de 16 de setembre de 2020
“Antoni Garcia i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa per l’estat del mobiliari del parc de la
Remunta (Adjuntem imatge).
1. Coneix el govern municipal l’estat d’aquest mobiliari?
2. Quan pensa el govern municipal reparar els desperfectes?

”

- 5450
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 16 de
setembre de 2020, amb número 68.924, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, sobre l’estat del mobiliari de
la zona infantil del Parc de la Remunta, em plau informar-vos que l’àrea responsable en
tenia coneixement i que el mal estat dels elements de l’àrea de jocs infantils és a causa
d’actes incívics.
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El manteniment de les àrees de joc inclouen una revisió visual de totes les àrees de joc amb
una freqüència setmanal. D’aquí, se’n deriven les actuacions de manteniment correctiu que
siguin necessàries. Algunes actuacions són realitzades de forma ràpida per l’equip de
manteniment preventiu i altres, que poden dependre de l’actuació d’equips externs, tenen un
marge de resolució més ampli en funció de la urgència i planificació de l’empresa.
El tancament de l’àrea de jocs és de fusta, i darrerament, hi ha hagut diverses incidències:
-

01/07/20: hi havia part de la tanca tombada. Correctiu: Es va fer reparació i
col·locació dels postes de la tanca el mateix dia.

-

08/09/20: postes arrencats. Correctiu: re col·locació dels postes.

-

15/09/20: lateral de la tanca arrencat. Correctiu: es va retirar tota la tanca
malmesa i que pot comportar perill per als usuaris. Cal sol·licitar la tanca
nova i un equip per a la re col·locació.

-

23/09/20: es torna a senyalitzar i abalisar el lateral on no hi ha tanca. Es
resta a l’espera de la re col·locació de la tanca nova.

-

05/10/20: correctiu acabat: es va fer la instal·lació de tots els trams de tanca
nous.

La presentació de l’escrit per part del seu grup polític, és del dia 16/09/20 i tot just el dia
15/09 es va fer la retirada de tot el lateral de la tanca en mal estat.
S’adjunta la relació de les revisions setmanals i el manteniment correctiu realitzat.
Atentament,”

2.- RGE núm. 68927, de 16 de setembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer del Tel·luri del barri de Sanfeliu ens han expressat la seva
queixa per l’estat de l’espai sense edificar que hi ha en aquell carrer, on s’acumulen les
deixalles i que en els darrers temps esta sent utilitzat per diverses persones per acampar en
diverses furgonetes.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix aquesta situació el govern municipal?
2. Quina actuació té pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?”

- 5451
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
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amb número 68927 i data 16 de setembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Alguns ve ns i ve nes del carrer del Tel luri del barri de Sanfeliu ens han expressat la seva
queixa per l’estat de l’espai sense edificar que hi ha en aquell carrer...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
El servei de Guàrdia Urbana ha rebut al llarg d’aquest any 2020, 8 requeriments en aquest
lloc per brutícia i per furgonetes en estat d’abandonament amb persones que les utilitzaven
com a habitatge.
Respecte als requeriments per brutícia, el servei de Guàrdia urbana ha fet les
comprovacions pertinents i ha derivat la situació als serveis municipals de l’àrea d’EPHUS
pel seu coneixement.
Des de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat ens comuniquen, que
aquest espai és de propietat privada i que actualment s’utilitza com aparcament lliure. Vista
la situació, tornaran a requerir al propietari que faci la neteja i manteniment de l’espai
esmentat.
Respecte a la resta d’intervencions s’ha generat l’inici de 4 expedients administratius per
vehicles d’abandonament.
Atentament,”

3.- RGE núm. 68928, de 16 de setembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes de la zona del parc de la Remunta ens han expressat la seva queixa
per la proliferació de rates en diversos trams del carrer Joan Garcia Nieto en el límit de la
ciutat de l’Hospitalet.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.
2.

Coneix aquesta situació el govern municipal?
Quina actuació t pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?”

- 5452
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament,
amb número E/68928/2020 i data 16 de setembre de 2020 amb referència a la presència de
rates en diversos trams del carrer Joan Garcia Nieto, tot seguit es dóna resposta a les seves
preguntes:
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1.

El Govern Municipal té coneixement d’aquesta situació?

El Negociat de Salut Ambiental, només ha rebut un avís per presència de rosegadors durant
tot aquest any 2020, en aquesta zona.

DEMANDANT

DATA
D’ENTRADA

Ciutadà

31/08/2020

CARRER

NÚM

DATA PETICIÓ

TIPUS DE
PLAGA

Josep Tarradellas i
Joan, AV/

283

31/08/2020

MÚRIDS –
RATES

Arrel d’aquesta demanda ciutadana es va dur a terme un tractament rodenticida per part de
l’empresa contractada per al control de plagues municipal.
2.

El Govern Municipal té prevista alguna actuació per resoldre la situació?

Seguint els fonaments bàsics i tècnics, del programa de control de plagues urbanes del
municipi, sense disposar d’evidències clares de l’activitat de rosegadors a la zona, no
existeix cap programació extraordinària planificada.
No obstant això, a part dels tractament puntuals, sempre es fan arrel de les demandes
ciutadanes; estudiarem la zona més acuradament donat que com sabeu llinda amb el
municipi de Cornellà on hi ha zones no urbanitzades i també amb les vies del tren.
Atentament,”

4.- RGE núm. 70225, de 21 de setembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del barri de Bellvitge fa temps van queixar-se sobre les males olors
provocades per un dipòsit en una empresa de la zona industrial. Aquest dipòsit ja s’ha
buidat però encara està pendent de netejar-se totalment.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines són les accions tècniques i legals que ha realitzat l’ajuntament sobre aquest
tema?
2. Quina data hi ha fixada per a la finalització total de les operacions de buidat i neteja
del dipòsit causant de les males olors?
3. Quin és el grau de toxicitat al que han estat exposats els veïns de l’Hospitalet durant
tot aquest temps?
4. Existeixen alguna mena d’informes, estudis tècnics i/o anàlisis realitzats sobre el
mencionat dipòsit?”

- 5453
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 70.225 de data 21/09/2020 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia
28/10/2020, en referència a les males olors provocades per uns dipòsits que contenien
productes químics una empresa de la zona industrial de Ctra. Del Mig, li comuniquem que:
1. Les accions tècniques realitzades per l’Ajuntament sobre aquest tema han estat les
especificades en la següent cronologia resumida. Accions que vostè podrà conèixer amb
més detall en la compareixença demanada a l’efecte de conèixer tota la documentació
tècnica al respecte.
Aquesta cronologia és la següent:
Des que el dia 9 de juny de 2020 des de l’Àrea de Convivència i Seguretat
s’informa de diverses incidències al barri de Bellvitge amb relació a queixes per
fortes olors, que defineixen, “com d’amoníac” i que pensen, que provenen de l’antiga
empresa BASF de Ctra. Del Mig, 29 (actualment STAHL Ibérica, dedicada al
tractament de productes químics) aquesta àrea es posa en contacte amb el
Departament de Control d’Emissions de la Generalitat, per informar-los del problema
detectat a la ciutat amb les olors i se’ls demana una inspecció i control d’aquestes
olors, ja que STAHL Ibérica disposa d’autorització ambiental i són ells els que tenen
competència en aquesta matèria.
El 12 de juny es contacta amb les empreses BASF i Stahl Ibérica, ubicades al
mateix recinte i adjacents. S’informa aquesta àrea que Basf, en terrenys del municipi
de Cornellà, és actualment utilitzada com a magatzem i no tenen cap focus emissor
d’olors i que Stahl Ibérica, ubicada en terrenys de L’Hospitalet està en procés de
desmantellament i va parar la seva producció el passat octubre de 2019. Per últim,
l’empresa BASF Coating Services, dedicada a mescles de pintures, ubicada a la
ciutat ens informen que tenen l’activitat parada i que preparen el tancament i trasllat
a una altra zona.
No obstant això el 23 de juny hi ha la visita d’inspecció d’un tècnic d’activitat de
l’Ajuntament. Es demana l’acompanyament d’un tècnic de la Generalitat, en ser
organisme competent, que finalment no va poder assistir. El tècnic fa un informe on
s’explica que no veu cap indici o material en procés que pugui produir aquestes
fortes olors. En el seu informe també especifica que l’empresa Stahl Ibérica, en
procés de desmantellament, fa tasques de buidatge de les foses (entre les 8 i les 10
del matí) amb seccionador per evitar molèsties.
També demanem informació a l’Oficina de Gestió Ambiental Unificada a Barcelona
(OGAU) depenent de la Generalitat. El seu responsable informa que l’empresa Stahl
Ibérica ha presentat un expedient de tancament de les instal·lacions i que aquest
expedient estava de moment aturat, a l’espera de la finalització de les actuacions
necessàries per al desmantellament de l’empresa. Quan acabin hauran de presentar
les certificacions corresponents en relació amb la contaminació del sòl.
El 7 i 8 de juliol davant noves incidències de fortes olors informades per l’Àrea de
Convivència i Seguretat es contacta amb els veïns afectats des del departament
d’Activitats per obtenir informació detallada dels episodis de fortes olors i es
coordina amb el personal municipal d’atenció al públic per detectar totes les
incidències que entrin respecte a aquesta temàtica concreta. En una d’aquestes
comunicacions una persona afectada indica que també va detectar les mateixes
olors trobant-s’hi al municipi de Viladecans (concretament a la zona del centre
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comercial outlet de Viladecans al costat de la C-32).
A partir del 12 de juliol es coordina una acció amb l’Àrea de Convivència i Civisme,
amb les patrulles nocturnes, demanant-los que si senten males olors durant les
rondes, es contacti amb municipis veïns per saber si la policia local d’aquests
municipis tenen incidències per olors fortes o molestes. Les comunicacions amb les
policies locals mentre ha durat aquesta acció han estat negatives. Els municipis
contactats van ser Viladecans, El Prat de Llobregat i Cornellà de Llobregat. Aquests
van ser contactats, coincidint amb informacions d’episodis de males olors a
L’Hospitalet.
La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet en coordinació amb aquesta àrea també va
realitzar inspeccions, des de mitjans de juliol, a empreses químiques de la ciutat que
poguessin realitzar treballs durant les nits, ja que la majoria d’episodis detectats de
fortes olors es produïen en franges horàries nocturnes. L’única empresa química
amb treball durant la nit era l’empresa Grup SIGMA, dedicada a la fabricació de
productes plàstics. S’informa que aquesta empresa no produeix cap emissió que
pugui produir olors semblants a l’amoníac, com els informats a totes les incidències.
El passat 30 de juliol s’efectua una reunió amb la participació de l’Associació de
Veïns Independent de Bellvitge (AVVIB) - entitat veïnal que s’erigeix i es presenta
com a representant de la majoria dels veïns i veïnes afectats – els responsables del
Districte VI i l’Àrea d’EPHUS per informar-los de les gestions fetes i les que es faran
en endavant.
Se’ls informa que es treballarà també, conjuntament amb l’AMB (Direcció de serveis
de Prevenció i gestió de Residus de la Direcció d’Ecologia) per la detecció de focus
de les olors amb eines tècniques i un programari específic. Als veïns se’ls demana
un llistat detallat de les incidències de queixes on es detallin les dates, els horaris i
les ubicacions on es van percebre les males olors.
L’11 d’agost, l’AMB rep els llistats amb totes les incidències rebudes amb detalls
del dia, hora i lloc de les olors detectades i comença a treballar amb el seu
programari per detectar la ubicació on es perceben les olors i la franja horària
principal.
L’estudi enviat per l’AMB el 25 d’agost indica que les incidències exposen que
majoritàriament, la franja horària principal de detecció de males olors, coincideixen
amb els horaris de buidatge de les foses de l’empresa STAHL Ibérica (entre les 7:30
i les 10:30 del matí) i una probabilitat més elevada que el focus de les olors tinguin
l’origen en la zona investigada inicialment. Aquest estudi és presentat als veïns i
l’entitat AVVIB el passat 27 d’agost.
El 31 d’agost es realitza una inspecció de l’AMB a l’empresa STAHL Ibérica a la
qual participa personal de Sanitat municipal. Es comproven la fosa i les olors i es
prenen mostres d’aigua per analitzar. Els tècnics que fan la inspecció manifesten
sentir una forta olor al voltant de les fosses.
El 10 de setembre hi ha una inspecció per part del Servei Municipal d’Activitats a
l’Empresa. Durant aquesta inspecció es comprova com es procedeix a fer el
buidatge mitjançant succió estanca de la fosa. També es torna a detectar olor al
costat de la fosa.
El 12 de setembre l’empesa STAHL Ibérica fa remissió a l’Ajuntament i AMB dels
certificats dels treballs de buidatge efectuats per empresa especialitzada i el 14 de
setembre, fa remissió del darrer certificat de buidatge de la fosa A (en principi la
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problemàtica per provocar olors). L’empresa indica que a partir del 14 de setembre,
les fosses estan buides i la previsió de la seva neteja (els llots residuals dipositats
als fons de la fossa) per al 18 de setembre.
El 18 de setembre es fa inspecció dels treballs de neteja amb aigua de la Fossa A i
es fan controls simultanis pel barri de Bellvitge incidint a les zones on s’havien
comunicat incidències i no es detecten olors.
El 23 de setembre davant les nombroses queixes i incidències informades a la
Guàrdia Urbana respecte a “fortes olors de gas i productes químics” detectats
majoritàriament als barris de Santa Eulàlia i Bellvitge es personen a l’empresa
STAHL Ibérica la Cap de Servei d’Urbanisme i Activitats i la Cap de Secció
d’Activitats per a verificar l’origen i estat de les olors denunciades.
També acudeix la Guàrdia Urbana i Bombers. Aquests últims informen que ja havien
realitzat una inspecció a les instal·lacions de l’empresa i informen que s’estaven
efectuant treballs de neteja de la fosa B de la depuradora, que havia estat buidada
de fangs les setmanes anteriors mitjançant succió. Els llots acumulats a les vores de
la fosa són els causants de la forta olor a àcid que s’associa fàcilment amb l’olor de
gas. També van realitzar un mostreig de l’atmosfera gasosa de l’interior de la fosa
determinant que l’atmosfera no era explosiva.
L’empresa és avisada que no podrà continuar la neteja de les parets de la fosa fins
que conclogui el resultat de la prova per conèixer les concentracions dels gasos a la
fosa per part de Bombers. Bombers dóna per finalitzat l’episodi i estima no és
necessari aplicar el Pla de Protecció Civil per alarma química en comprovar que els
índexs són tolerables i per tant, es poden continuar els treballs de neteja pendents,
que ja són mínims.
En finalitzar al migdia del mateix dia, les tasques de retirada dels llots de les vores
de la fosa B, s’aprecia una disminució de l’olor al carrer.
El 24 de setembre la representant de l’empresa STAHL Ibérica confirma la
finalització dels treballs i aporta certificació de transport i gestió de residus i des de
llavors no consten en aquest Servei més episodi per olors.
El 7 d’octubre l’empresa STAHL Ibérica va enviar a aquesta àrea l’informe final de
la buidada, neteja i certificació de les dues fosses, amb el qual, només mancaria
l’informe de la investigació i el dictamen final amb la valoració per part de l’AMB, per
tancar aquest tema, en el cas que no es detectin més olors.
El passat 9 d’octubre, un cop finalitzades les inspeccions de seguiment de les
neteges de les foses i comprovada la seva realització, el Servei de Sanejament i
Inspecció (SSI) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), creu oportú donar per
finalitzades les actuacions del SSI i procedir al tancament de l’expedient relatiu a les
queixes veïnals per olors en el barri de Bellvitge.
2. en referència a la segona pregunta que ens planteja i tal com s’indica en l’anterior
cronologia dels fets, el 24 de setembre la representant de l’empresa STAHL Ibérica confirma
la finalització dels treballs i aporta certificació de transport i gestió de residus, dels treballs
realitzats durant el 23 de setembre.
3. La investigació amb aparells tècnics mesuradors de Bombers, per conèixer les
concentracions dels gasos a la fosa causant de les olors i per tant el focus principal de les
incidències, tal com s’indica a la cronologia, indicaven que els índex d’emissions eren
tolerables i per tant no nocius per la salut, motiu pel qual van estimar que no era necessari
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aplicar el Pla de Protecció Civil per Alarma Química.
4. Respecte a la 4a pregunta, com s’esmentava anteriorment, tots els informes i estudis dels
quals disposa aquesta àrea respecte als episodis que generen la formulació de la seva
pregunta, li seran presentats durant la seva compareixença informativa.
Atentament,”

5.- RGE núm. 70284, de 21 de setembre de 2020
“Rosa Batalla i Pascual, regidora del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
CIF. V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta,
a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer Prat de la Manta del barri de Santa Eulàlia ens han
expressat la seva queixa per l’increment de les males olors en el carrer i en les seves
vivendes, a causa del mal drenatge del clavegueram. També han indicat que han proliferat
les aparicions d’insectes, com ara les paneroles, en les cases.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix aquesta situació el govern municipal?
2. Quina actuació t pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?”

- 5454
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 21 de
setembre de 2020, amb número 70.284, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a males olors
detectades al carrer i habitatges del carrer Prat de la Manta del barri de Santa Eulàlia, li
comuniquem que el govern de la ciutat és coneixedor d’aquesta situació i que s’està
realitzant la neteja puntual per part de l’empresa de neteja del clavegueram.
Les males olors al carrer són provocades perquè els embornals existents a l’esmentat
carrer, no són del tipus sifònic. L’ajuntament treballa per a la substitució d’aquests tipus
d’embornals no sifònics a tota la ciutat.
En el cas del carrer Prat de la Manta, dins el projecte del nou col·lector del carrer Natzaret
per millorar la xarxa de desguàs de la zona, està prevista també la substitució dels
embornals actuals al carrer de Prat de la Manta per embornals sifònics.
Respecte a les males olors que provenen dels desaigües dins els habitatges, és probable
que no se solucioni amb la neteja puntual del clavegueram de la zona, ja que aquest
problema pot ser ocasionat perquè en el clavegueró de la finca no disposa d’un sifó que eviti
que pugin les olors als habitatges. La solució a aquesta problemàtica, si persisteixen les
olors, és responsabilitat de la comunitat de propietaris de l’edifici.
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Atentament,”

6.- RGE núm. 70408, de 21 de setembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. La gran majoria de ciutats han autoritzat als clubs de futbol celebrar partits al seu
estadi amb públic sempre que compleixin els protocols i mesures de seguretat per la
Covid-19. Per quin motiu als camps de futbol de la nostra ciutat no es deixa entrar al
públic complint les recomanacions i mesures de les autoritats sanitàries?
2. Per què des de l’Ajuntament s’autoritzen esdeveniments culturals segurs i no
s’autoritza l’entrada de públic als estadis seguint les mesures sanitàries i promovent
l’esport segur?
3. Quines ajudes ha donat l’Ajuntament als clubs esportius per fer front a la crisi de la
CO ID19?”

- 5455
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE/70408/2020, en relació amb el
compliment dels protocols i mesures de seguretat establerts per la Covid-19 durant
celebració dels partits de futbol, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 28
d’octubre de 2020, us manifestem que, per aquest govern el més important en aquest temps
de pandèmia ha estat i és la salut. Sóc conscient que l’esport enforteix la cohesió social, així
com afavoreix el desenvolupament psicològic i social en la infància i la joventut, a banda del
benestar físic que genera entre qui ho practica.
Això unit al fet de resultar un magnífic mitjà de transmissió de valors, ha fet que mantinguem
la pràctica esportiva, en totes les seves vessants, tan com ens ho han permès les
circumstàncies i les autoritats sanitàries. Mica en mica hem anat obrint la possibilitat de
l’assistència de públic a les competicions i així ho continuarem fent.
Respecte els ajuts extraordinaris que planteja el seu grup municipal, estarem al que
estableixi el Pacte de Ciutat, que ben aviat tindrem aprovat.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

7.- RGE núm. 73751, d’1 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
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d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades pels veïns i veïnes dels barri de Sanfeliu
en relació a la manca d’il·luminació en el carrer Riera del Canyet (núm. 7) atès uns
desperfectes en els fanals, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona? Quina resposta se’ls ha
donat?
3. Quin ha estat l’origen de la manca d’il·luminació?
4. Quines mesures s’han aplicat o s’han previst aplicar per tal de donar solució al
problema?
5. Quan està previst realitzar les reparacions oportunes per tal de donar solució al
problema?”

- 5456
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 1
d’octubre de 2020, amb número 73.751, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en relació la informació a
desperfectes i manca de lluminositat de fanals del carrer Riera del Canyet, li comuniquem
que,
Tot i que l’adreça que vostès ens comuniquen a la seva pregunta - Riera del Canyet 7 – no
existeix, ja que en aquest punt, tant en els aplicatius cartogràfics municipals, com els de
lliure accés, conflueixen el carrer Riera del Canyet i la Urbanització el Canyet, en qualsevol
cas, els serveis han fet un repàs a la zona.
En aqueta revisió han detectat que no hi ha cap punt apagat, només falla un punt davant del
número 2 de Riera del Canyet per manca d’alimentació.
Els serveis encarregats tenen ubicada l’avaria i estan pendents de poder fer una “cata” per a
reparar.
També s’ha repassat el parc de davant del carrer Urbanització del Canyet, 7, i no s’ha
detectat que falli cap punt.
Durant el 2020, en aquesta zona han hagut avaries als mesos de gener, abril i agost, que
van provocar zones fosques a la zona i que van motivar trucades al telèfon d’incidències
(VIA).
S’ha acabat localitzant l’avaria per una línia soterrada amb defectes d’aïllament (és la que
provoca ara només un punt apagat al núm.2 ja esmentat). No s’han tornar a tenir incidències
en l’enllumenat en aquesta zona als darrers mesos.
Atentament,”
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8.- RGE núm. 73806, d’1 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les qüestions presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les
Planes, adjuntant les següents imatges:

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Per quins motius s’ha procedit al tancament del parc situat al carrer de Primavera, en
el tram comprès entre el carrer d’Enginyer Moncunill i el carrer Florida?
2. Com s’ha informat als usuaris del tancament del parc? Existia algun tipus de
senyalització?
3. Veient la segona fotografia es comprova que el tancament no és efectiu, perquè el
parc segueix sent utilitzat. Quins mecanismes s’han activat per informar als infants i
les famílies del seu tancament?
4. Encara que el parc estigui tancat, es procedeix de manera habitual a la seva neteja i
desinfecció?”

- 5457
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 1
d’octubre de 2020, amb número 73.806, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent al Parc Infantil
ubicat a l’Avinguda de la Primavera entre els carrers del ‘Enginyer Moncunill i carrer Florida,
li comuniquem que les àrees de joc infantil es van tancar en motiu de l’estat d’alarma
provocada per la Covid19.
Es van precintar, totes les àrees de joc i tots els elements. Els elements esportius (com
cistelles de bàsquet) es van desmuntar per tal d’evitar que poguessin ser punts de risc per a
la trobada dels joves.
Es van col·locar cartells COVID19 indicant que l’àrea estava tancada. Els cartells es van
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posar a totes les portes de les àrees de joc.
Diàriament es feia revisió, per part dels inspectors, del precintat dels jocs i de les àrees, així
com la revisió de la presència dels cartells.
Atès que en aquesta àrea concretament hi havia usuaris que no feien cas ni al precintat ni a
les indicacions tant de l’àrea de jocs, com a les generals ordenades per a la resta d’Estat, es
va sol·licitar a l’empresa adjudicatària del manteniment la col·locació d’una cadena i cadenat
a les portes per tal de fer evident que aquesta àrea estava tancada i, per tant, no se’n podia
fer ús.
Dissortadament el cadenat de la tanca perimetral va ser vandalitzat i la substitució s’ha vist
endarrerida uns dies, fet que va provocat que l’espai estigués tancat durant uns dies, tot i
que com vostè indica, això no ha impedit que els seu ús segueixi fent-se.
El passat 5/10/2020 es va comprovar que aquesta àrea de jocs s’ha tornat a reobrir.
Respecte a la neteja, es fan les tasques habituals que corresponen a Neteja viària en ser el
paviment de cautxú. Pel que fa a la desinfecció es van fer 6 entre finals de juny a juliol per
part de l’empresa de manteniment dels jocs. Les dates de les desinfeccions fetes són: 25 i
30 de juny, i 3,9,15 i 22 de juliol.
En finalitzar aquest període de desinfecció, aquesta tasca la realitza de manera periòdica la
Brigada municipal.
Atentament,”

9.- RGE núm. 73973, d’1 d’octubre de 2020
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
Alguns veïns i veïnes del carrer de Rosell ens han fet arribar queixes per problemes
relacionats amb l’arbrat i la proximitat amb els habitatges, agreujats especialment durant els
mesos d’estiu per la necessitat de tenir les finestres obertes.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines intervencions de manteniment i cura s’han realitzat sobre l’arbrat del carrer
de Rosell, en concret en el situat entre els números 2 i 8 del mateix?
2. Quines intervencions de manteniment i cura es té previst realitzar, i quan està
previst fer-ho, sobre l’arbrat d’aquest tram de carrer?
3. Quines intervencions de manteniment i cura s’han realitzat sobre l’arbrat d’aquest
tram de carrer en els darrers quatre anys?”

- 5458
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
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En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 1
d’octubre de 2020, amb número 73.973, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a l’arbrat ubicat al
carrer Rosell, concretament, entre els números 2 i 8 d’aquest carrer, li comuniquem que,
Els números 2 al 8 del carrer Rosell correspon al tram entre el carrer de l’Aprestadora i el
carrer Mestre Carbó.
Hi ha dos trams d’arbrat: el 2034 i el 156. El tram més proper als edificis és el 2034.
L’amplada de la vorera és aprox.3m. Els arbres són alzines (Quercus ilex) plantades a finals
del 2018.
La poda és la principal eina de construcció d’un nou arbrat o mantenir l’arbrat adult per tal
d’adaptar-lo a les necessitats de cada situació, i acompanyar a l’arbre en el seu
desenvolupament dins les restriccions que la ciutat imposa.
Encara són arbres joves, de port petit i la poda consisteix en formació de l’arbre, es tallen
les branques que puguin haver excessivament baixes o que tinguin una disposició o
orientació incorrecte per al futur desenvolupament de l’arbre.
No s’ha detectat cap problema de plaga i per tant no s’han realitzat tractaments fitosanitaris.
Tampoc no ha entrat cap incidència per part de veïns.
Atès que són arbres joves se’ls fa, periòdicament, el reg amb camió cisterna.
Pel que fa al tram 156, correspon a l’alineació a l’altra cantó de la calçada. Els arbres són
plataners (Platanus hispanica). Són arbres de gran port amb espai suficient per al seu
desenvolupament. La seva estructura és de Vas naturalitzat i el tipus de poda a realitzar és
Natural lliure.
Aquest tipus de poda es realitza en arbres en fase de maduresa i té com objectiu mantenir
la integritat de les capçades.
D’acord al Pla de Gestió de l’Arbrat Viari, la freqüència d’aquesta tipologia de poda és cada
4 anys. La darrera actuació es va realitzar el 2018 i està prevista pel proper 2022.
Tot i això, i d’acord amb les inspeccions i/o incidències que puguin sorgir es realitzen les
actuacions necessàries per al seu correcte manteniment.
L’estat sanitari de l’arbre és correcte i no s’ha detectat presència de plaga que hagi
necessitat tractament. Tampoc no hi ha incidències per part de veïns.
*S’adjunta plànol de la zona i fotografia o s’aprecia que els arbres no causen cap
interferència amb les façanes dels edificis.
Atentament,
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”

10.- RGE núm. 73974, d’1 d’octubre de 2020
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
Veïns i veïnes del districte II ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat de les fonts
que encara queden als barris de Collblanc i de la Torrassa, però que es pot fer extensiva a
les de la resta de la ciutat. Tal com s’evidencia i denuncien els veïns i veïnes, aquests
elements acumulen brutícia, i moltes d’elles presenten oxidació, pèrdua d’aigua, líquens i
eflorescències, i fins i tot parts separades i que poden suposar un perill, per talls o
intoxicacions, per la gent i especialment els infants. Algunes d’elles s’han eliminat.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quin és la relació actualitzada de les fonts existents al districte II, així com de la
resta de la ciutat?
2. Quines s’han eliminat, i per quin motiu?
3. Quina és l’antiguitat de cadascuna?
4. Quin tipus d’intervencions, de neteja i/o manteniment, s’efectuen sobre aquests
elements, i amb quina periodicitat?
5. Quan va ser la darrera intervenció efectuada sobre cadascuna de les fonts del
districte II?
6. Existeix algun pla de conservació i restauració d’aquests elements?”

- 5459
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 1
d’octubre de 2020, amb número 73.974, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les fonts de
beure públiques al Districte II, em plau informar-vos que les dades sol·licitades són les
següents:
1. Quina és la relació actualitzada de les fonts existents al districte II, així com de la
resta de la ciutat?
La relació actualitzada de les fonts existents al districte II és de 25, del total de les 266
existents a la resta de la ciutat.
2.Quines s’han eliminat i per quin motiu?
Adjuntem la relació de les fonts que no funcionen en la data d’inspecció assenyalada i
l’actuació prevista.
Torrassa
2 Torrassa (c.Transformador 12),
parc de la
2 Torrassa

Torrassa (davant
casetes), parc de la

Torrassa (davant
2 Torrassa esplanada sauló), parc
de la
2 Torrassa

Torrassa (jocs infantils),
parc de la

no
funciona

07-10-20

prevista substitució

no
funciona

07-10-20

per fuita a la xarxa.

no
funciona

07-10-20

per fuita a la xarxa.

no
funciona

07-10-20

prevista substitució

Les causes per anul·lar el servei de les fonts (que no el mobiliari urbà, si no s’escau) són o
per fuita a la xarxa d’aigua (sota paviment o asfalt) o que no se sap per on està i és
complicat de resoldre-la, o bé per recomanacions de Salut per analítiques successives
incorrectes (manca de clor; sobretot si la font està molt allunyada del comptador o no
s’utilitza sovint), o bé pel seu estat deficient (trencada...).
Aquestes són substituïdes, sempre que sigui possible la seva nova posada en marxa, segon
les raons abans explicades.
En relació a les fonts de la taula anteriorment annexada, ubicades al parc de La Torrassa, li
comuniquem que, com el parc va estar tancat els mesos de març-maig, abans de posar-les
de nou en servei, Salut va fer analítiques per a garantir la potabilitat i presència de clor. En
aquest parc hi ha dues que no estan en servei per una fuita d’aigua sota la llosa de l’entrada
del parc (Torrent Gornal-Montseny) que és complicada de trobar pel gruix de formigó
existent i pel metro. Suposem que amb el pas de vehicles per a la construcció del camp de
futbol s’ha trencat/ aixafat alguna canonada. De moment no funcionen. S’ha de fer
l’excavació/rases per trobar la canonada i solucionar-ho amb la col·laboració d’Obres i
Manteniment.
Altres dues estan en un estat deficient i es preveu la seva substitució (les que es posaran
són les que s’han pogut restaurar al tallers del carrer Cobalt amb el pla d’ocupació/brigada).
De fet, com s’esmentava anteriorment, quan n’hi ha de restaurades, es van posant i
substituint les que estan en pitjor estat a la ciutat.
3. Quina és l’antiguitat de cadascuna?

…/…

186

Desconeixem l’antiguitat de les fonts ja que moltes ja estaven instal·lades quan es va iniciar
el manteniment del seu funcionament. Anteriorment nom s es portaven (des de “parcs i
jardins” mitjançant l’empresa de manteniment) les que estaven damunt del sauló, mentre
que les que estaven damunt del paviment ho feia Enllumenat (brigada).
4. Quin tipus d’intervencions, de neteja i/o manteniment, s’efectuen sobre aquests
elements, i amb quina periodicitat?
6. Existeix algun pla de conservació i restauració d’aquests elements?
El manteniment que es fa des de Conservació del Verd Urbà mitjançant l’empresa de
manteniment és només del funcionament per al seu correcte ús, és a dir, la xarxa d’aigua,
regulació de la pressió, polsadors, etc. Quan les fonts estan embossades també col·labora
Obres i Manteniment (empresa FCC-Sanejament). Quan cal alguna excavació/rases per a
fer el desguàs o trobar fuites sota paviment, normalment, ho fa també Obres i Manteniment.
Els treballs de pintura els realitza la brigada/plans ocupació.
Mensualment es fa la revisió de totes les fonts i es detecten les incidències que puguin
haver-hi i s’intenten resoldre el més aviat possible en funció de la facilitat o dificultat que
impliqui. Independentment, al llarg del mes poden haver avisos o incidències per telèfon,
SIGVIAL, per part d’inspecció, veïns, regidories, etc., i també s’hi actua de forma preferent.
A més, als tallers de carrer Cobalt, amb els plans d’ocupació i les brigades es realitzen
tasques de reparació i restauració de les fons que es troben en estat deficient per poder,
una vegada restaurats aquests elements, substituir les fonts en pitjor estat a la ciutat.
5. Quina va ser la darrera intervenció efectuada sobre cadascuna de les fonts del
districte II?
En relació a les intervencions fetes sobre les fonts del districte II que requerien d’alguna
intervenció per part dels nostres serveis d’àrea, li annexem la relació d’incidències que han
entrat al sistema SIGVIAL des de gener del 2020, només referents al districte II, on consta la
data d’alta de la incidència i la data de l’actuació feta per solucionar-la.
Atentament,”

11.- RGE núm. 73975, d’1 d’octubre de 2020
“Coque García, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
A l’inici del curs escolar, l’Ajuntament de l’Hospitalet va anunciar en premsa la posada en
marxa d’un pla de mobilitat que preveu la creació d’illes saludables i segures entorn dels
centres educatius de la ciutat.
De moment, tal com han denunciat alguns AMPA/AFA de la ciutat, aquestes mesures s’han
concretat en proporcionar una tanca, que els conductors retiren per seguir circulant sense
cap més conseqüència.
A més, al mes de juny ja es van anunciar talls de carrers que, a més de només fer-se durant
tres caps de setmana, es van fer principalment en zones sense pressió demogràfica ni
manca d’espai, com Cobalt o Joan Carles I. Malauradament, tal com va poder comprovar
aquest grup, en la majoria dels trams tallats ni tan sols es van respectar els talls per la
manca de mesures i de voluntat de fer-les efectives, ni cap pla per consolidar-les.
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Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Considera suficient el govern municipal una tanca per tal de reduir el trànsit al
voltant de les escoles, per fer segures les entrades i sortides?
2. Quants efectius de Guàrdia Urbana ha mobilitzat el govern i en quins punts, per fer
segures les entrades i sortides a les escoles?
3. Davant les queixes presentades per algunes AMPA/AFA, quina resposta i noves
mesures donarà el govern municipal?
4. Quantes queixes ha rebut l’Ajuntament per part d’escoles, AMPA i AFA sobre els
talls de carrers?
5. S’han interposat multes i/o sancions per no respectar els talls de carrer entorn les
escoles? En cas negatiu, per quin motiu no s’ha fet?
6. Com s’ha informat als usuaris i altres tipus de serveis de l’entorn de les escoles
afectats pels talls de carrer, i quines indicacions s’han donat?
7. Quins són els criteris pels quals l’Ajuntament va decidir fer els talls de trànsit en els
trams seleccionats al mes de juny?
8. Quines mesures va aplicar el govern municipal per fer efectius aquests talls de
carrer al mes de juny?
9. Considera suficients el govern municipal aquestes mesures?
10. Hi ha previsió d’efectuar nous talls de carrers en zones amb alta pressió
demogràfica i manca d’espai, tal com estan fent altres ciutats del nostre entorn?
11. En cas afirmatiu, amb quins criteris s’han dissenyat aquests nous talls?”

- 5460
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 73975 i data 1 d’octubre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “A
l’inici del curs escolar, l’Ajuntament de l’Hospitalet va anunciar en premsa la posada en
marxa d’un pla de mobilitat que preveu la creació d’illes saludables...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. El 20 de juliol va ser la data límit per a que els centres educatius de la ciutat lliuressin al
Departament d’Educació els seus plans de mobilitat externa. A partir d’aquesta informació
d’horaris d’entrades i sortides i els suggeriments de millora de cada centre, la regidoria
d’Educació va elaborar una fitxa resum amb necessitats que va ser lliurada al servei
municipal de mobilitat. Aquest servei va completar la fitxa amb les accions a proposar per
millorar la mobilitat exterior dels centres en un 75% del centenar d’escoles i instituts de la
ciutat, tret del que ja són rodejats de zones de vianants o parcs. El conjunt d’aquestes
accions és el programa d’illes escolars que s’ha posat en marxa per fases i que està
executant EPHUS al llarg d’aquests mesos.
L’acció que cal executar a cada escola es va comunicar la primera quinzena de setembre a
les direccions de cada centre amb el prec que fos comunicada a las AFAS, claustres i
consells escolars.
Les actuacions que s’han fet per reduir el trànsit al voltant de les escoles no es limiten a una
tanca. S’han fet un seguit de tàctiques com ara:
S’han tret aparcaments a les voreres pròximes a les portes d’entrada o, inclús, s’han
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suprimit els aparcaments completament.
S’han eliminat les tanques de seguretat que tenen algunes escoles.
Segons la permissibilitat dels carrers i l’adequació del PMUS s’ha prohibit la circulació en
alguns trams.
2. Abans l’inici del curs i durant els primers dies, des del servei de Guàrdia Urbana i en
coordinació amb l’Àrea d’Educació, es va contactar amb tots els centres escolars de la ciutat
per tal de fer una valoració de les necessitats que tenien per iniciar el curs.
La Guàrdia Urbana, des de l’inici del curs escolar realitza la vigilància i control de forma
presencial del compliment de les mesures de seguretat a les hores d’accés i sortida de les
escoles, en 20 centres de la ciutat diàriament. A la resta de les escoles la Guàrdia Urbana
supervisa de manera esporàdica.
Aquests controls es troben dins de les franges horàries: 7’45 a 9’15 hores, 12’00 a 14 hores,
entre les 14’45 a 17’45 hores i en alguns casos entre les 20’50 a 21’15 hores. Aquestes
franges horàries son en funció que es tracti d’un centre de primària o de secundària siguin
indistintament públics o privats.
La vigilància en cada centre es realitza amb una patrulla de zona (dos agents) o una parella
de Proximitat.
Els criteris aplicats per decidir els centres amb presència de Guàrdia Urbana són:
- Requeriment per part dels propis centres escolars.
- Existència de senyalització semafòrica per l’accés al centre.
- Escoles que ja disposen de mesures físiques per regular aquest tema.
- Quantitat d’afluència de persones durant les entrades i sortides del centre.
- Possibles incidències produïdes durant la realització de les entrades i sortides dels
centres.
3 i 4.- Vàrem rebre propostes de millora de funcionament per part d’AMPA i AFA de escoles
i es van prendre les mesures adients.
5- No tenim constància de cap sanció per aquest motiu.
6- S’han afegit noves senyalitzacions segons actuacions fetes.
7. El motius eren facilitar la mobilitat de la població en les sortides al carrer, limitant la
circulació de vehicles per tal de disposar d’espais que permetien mantenir la distància social
de seguretat per controlar la COVID’19.
8. Les mesures que es varen prendre per fer efectives les restriccions de carrers van ser:
col·locació de tanques i senyalitzacions de trànsit, control i informació als accessos
mitjançant; agents de Protecció civil, controladors de zones AIRE, agents cívics i voluntaris
de la ciutat. La guàrdia urbana anava fent controls mòbils de suport.
9. Sens perjudici de les tasques que es realitzen per garantir el bon funcionament de la
Ciutat davant de la pandèmia, les mesures es corresponien amb les necessitats i les
urgències del moment.
10. Durant la setmana de la mobilitat ja vàrem fer nous talls de carrers.
Actualment continuem estudiant i treballant en les actuacions necessàries per tal de garantir
una mobilitat sostenible i, en aquest moments, segura, atenent sempre la configuració i
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infraestructura de L’Hospitalet i d’acord al PMUS.
11. L’Hospitalet té vials de diferents categories: vertebrals, articulars i veïnals.
Els carrers vertebrals no els podríem tallar més que per causes majors. Els articulars en
situacions extraordinàries i, per això, estem mirant algunes parts de carrer articulat que no
alteri massa la mobilitat. Els carrers veïnals són la nostre prioritat a l’hora d’estudiar els talls
de part de carrers.
Atentament,”

12.- RGE núm. 74685, de 5 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les qüestions presentades per veïns i veïnes dels carrers Pedraforca i
Collserola, al barri de la Florida, pel mal estat dels bancs ubicats a la cantonada dels dos
carrers, així com a la falta d’un arbre, tot i existir-hi l’emplaçament, que provoca
l’aparcament de vehicles envaint l’espai per vianants el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Quines actuacions es tenen previst realitzar?
3. En quin termini es preveu realitzar aquestes actuacions?”

- 5461
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Com saben, recentment s’ha iniciat la renovació dels bancs de la ciutat. Amb aquesta
actuació és substitueix el mobiliari urbà que no compleix els criteris d’accessibilitat, que
estableixen una altura mínima entre el terra i el seient, a més de la presència de braços als
laterals.
A banda d’aquesta actuació de renovació, la brigada municipal realitza periòdicament
tasques de manteniment i desinfecció del mobiliari urbà per garantir un bon estat de
conservació i salubritat d’aquests elements destacats de l’espai públic.
Respecte a l’arbre ubicat a la cantonada, informar-vos que en el carrer Collserola,
darrerament, es van executar obres d’arranjament del paviment/voreres/asfalt.
Es van construir dos escocells nous, un a la cantonada del c. Llevant i un altre a la
cantonada del c. Pedraforca. El del carrer Llevant s’havia detectat, ja que anteriorment
també hi havia un arbre en el xamfrà. Es va tenir en compte per a la plantació i, tot i que els
treballs de plantació d’arbrat, enguany, s’han vist endarrerits per la reducció de treballs
durant el març-maig pel Covid, es va planificar i es va reposar el passat 30/06/20. L’arbre
plantat és una Pistacia chinensis.
Respecte al que què vostè pregunta, l’escocell de l’altra cantonada, Collserola-Pedraforca,
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es va detectar a les acaballes de la plantació i ja no va ser possible fer-ho. Es va deixar
pendent per a incloure’l a la plantació.
En breu s’inicia un nou període de plantació i està previst plantar-hi una Pistacia chinensis.
Atentament,”

13.- RGE núm. 75329, de 6 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari, en relació amb les mesures adoptades per
pal·liar la COVID-19 i el seu grau de compliment.
1. Quins mecanismes s’han programat a l’Hospitalet per tal de garantir el compliment de
les mesures decretades per lluitar contra la COVID-19 des de l’inici de l’estat d’alarma
fins al moment actual?
2. Quins mitjans de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet s’han organitzat per garantir-ne
aquest compliment des de l’inici de l’estat d’alarma fins al moment actual?
3. Com s’han organitzat aquests mitjans de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet?
4. Quantes sancions, desglossades per mesos, ha interposat la Guàrdia Urbana de
l’Hospitalet per l’ús incorrecte o per no dur mascareta quan pertoca?
5. Quantes identificacions o avisos, desglossades per mesos, han realitzat la Guàrdia
Urbana de l’Hospitalet per l’ús incorrecte o per no dur mascareta quan pertoca sense
haver interposat denúncia?
6. Quantes sancions ha interposat la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet als bars i
restaurants per incompliment de la normativa?
7. Quantes d’aquestes denúncies, desglossades per mesos, han estat interposades
després d’avisos i denúncies per part de ciutadans i ciutadanes?
8. Quants avisos i notificacions s’han comunicat als bars i restaurants per incompliment
de la normativa sense haver interposat denúncia?
9. S’ha fet seguiment del compliment de les mesures a aquests bars i restaurants que
han estat advertits de l’incompliment? En cas afirmatiu, com s’ha realitzat?
10. Quantes sancions, desglossades per mesos, s’han interposat per incomplir el màxim
de persones que poden reunir-se?
11. Quants avisos i notificacions s’han comunicat als ciutadans i ciutadanes per
incompliment de la normativa sobre el nombre màxim de persones reunides, sense
haver interposat denúncia?
12. Com s’han detectat aquestes infraccions? On s’han detectat aquestes infraccions?”

- 5462
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 75329 i data 6 d’octubre del 2020, en relació a les mesures adoptades per
pal·liar la COVID-19 i el seu grau de compliment i segons el que disposa l’article 55, apartat
5 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, i per tal de recavar la informació
necessària per donar-vos una resposta acurada, us demano un ajornament de la mateixa.”
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14.- RGE núm. 75342, de 6 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes presentades pel Club Petanca Mediterrani, del barri de Bellvitge,
des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Tal i com va ser aprovat, està previst realitzar unes obres de modificació de les pistes
del Club Petanca Mediterrani per tal d’acollir unes instal·lacions estudiantils a la zona.
Quan està previst que s’iniciïn aquestes actuacions? En quina fase del procediment
ens hi trobem?
2. Té l’Ajuntament coneixement de l’estat de degradació dels bancs i de les reixes de
l’espai?

3. Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes per tal de donar
solució a aquestes problemàtiques que es fan paleses amb les imatges anteriors? En
cas afirmatiu, en quin termini?
4. Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec i es responsabilitza de la poda d’arbres de
l’espai?

5. Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec del manteniment i la neteja de la zona que
ocupa el Club Petanca Mediterrani?
6. Coneix l’Ajuntament l’estat de degradació d’algunes de les pistes de petanca del
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Club?

7. Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes per tal de donar
solució a aquestes problemàtiques que es fan paleses amb la imatge anterior? En cas
afirmatiu, en quin termini?
8. Coneix l’Ajuntament els problemes d’accessibilitat que presenta l’espai Club Petanca
Mediterrani, així com les deficiències del terreny que afecten a la seguretat dels
usuaris i usuàries de l’espai?

9. Quan es té previst fer el canvi de fanals per millorar l’enlluernament, alhora que
s’utilitzen LED?
10. Coneix l’Ajuntament el problema que existeix a les instal·lacions que afecta als banys
i al drenatge dels mateixos? En cas afirmatiu, quines mesures estan previstes
realitzar per tal de donar-ne solució?
11. Pel que fa a l’equipació del Club de Petanca Mediterrani, el Govern Municipal va
comprometre’s a assumir el cost de les samarretes i suadores, tanmateix, no han
rebut encara cap resposta quan aquesta ha estat reclamada. Quan té previst
l’Ajuntament i el Govern Municipal respondre a les demandes del Club?
12. Com s’informa al Club de Petanca Mediterrani, així com a la resta d’entitats
esportives de petanca, sobre les subvencions que es convoquen?
13. Existeix algun tipus de subvenció que les diferents regidories atorguin als clubs de
petanca de l’Hospitalet? Sota quins criteris?”

- 5463
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En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 6
d’octubre de 2020, amb número 75.342, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en atenció a les queixes
presentades davant el seu partit polític, pel Club de Petanca Mediterrani de Bellvitge,
referent a la instal·lació que utilitzen per desenvolupar la seva disciplina esportiva, li
comuniquem que,
Pregunta número 1: Tal i com va ser aprovat, està previst realitzar unes obres de
modificació de les pistes del Club Petanca Mediterrani per tal d’acollir unes instal·lacions
estudiantils a la zona. Quan està previst que s’iniciïn aquestes actuacions? En quina fase
del procediment ens hi trobem?
Resposta: es preveu que els treballs de modificació de les pistes de petanca s’iniciïn durant
el primer trimestre del 2021.

Pregunta número 2: Té l’Ajuntament coneixement de l’estat de degradació dels bancs i de
les reixes de l’espai?
Pregunta número 3: Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes
per tal de donar solució a aquestes problemàtiques que es fan paleses amb les imatges
anteriors? En cas afirmatiu, en quin termini?
Pregunta número 6: Coneix l’Ajuntament l’estat de degradació d’algunes de les pistes de
petanca del Club?
Pregunta número 7: Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes
per tal de donar solució a aquestes problemàtiques que es fan paleses amb la imatge
anterior? En cas afirmatiu, en quin termini?
Pregunta número 8: Coneix l’Ajuntament els problemes d’accessibilitat que presenta l’espai
Club Petanca Mediterrani, així com les deficiències del terreny que afecten a la seguretat
dels usuaris i usuàries de l’espai?
Pregunta número 10: Coneix l’Ajuntament el problema que existeix a les instal·lacions que
afecta als banys i al drenatge dels mateixos? En cas afirmatiu, quines mesures estan
previstes realitzar per tal de donar-ne solució?
Respostes 2, 3, 6, 7, 8 i 10: En tractar-se d’una instal·lació situada a la via pública, no
tancada i que qualsevol pot fer-ne ús lliure, des de l’Àrea d’Espai Públic es van fent treballs
de manteniment i neteja periòdiques o puntuals a demanda dels usuaris del la mateixa.
Ni a aquesta àrea ni a l’Àrea d’Espai Públic es té cap notícia respecte a les queixes
relacionades amb la reparació dels elements que vostè esmenta en la seva pregunta
(bancs, reixes, pistes, llums, accessibilitat, etc.), només es té constància d’una queixa com a
Club de Petanca Mediterrani, respecte a unes filtracions d’aigua provocades per les pluges
en el seu “local social” de la qual ja s’està cursant el part derivat per Esports a aquesta àrea.
Conegudes aquestes, des d’EPHUS es procedirà a fer una revisió de la zona, per conèixer
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sobre el terreny les problemàtiques, i es planificaran les feines de manteniment oportunes.

Pregunta número 4: Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec i es responsabilitza de la
poda d’arbres de l’espai?
Resposta: En relació a la poda d’arbres de l’espai, els espais verds que poden haver en els
equipaments, en aquest cas esportius, no estan inclosos en el contracte de manteniment i
només es contemplen actuacions a l’arbrat.





D’acord a l’estudi de l’arbrat la planificació de la poda de l’arbrat d’aquest
equipament es realitza cada 4 anys (en algun cas puntual, i per l’estat de l’espècie
concreta està programat cada 3 anys).
La darrera actuació de poda es va fer l’any 2017.
La propera actuació està prevista per aquest proper 2021.
Independentment, d’aquestes actuacions l’any 2019 es va realitzar, també, alguna
actuació puntual per la retirada de branques trencades i algunes altres previstes per
calendari. Aquest mes de maig passat s’ha fet la poda d’una Tipuana a la zona tal i
es preveu a l’estudi de l’arbrat.

Pregunta número 5: Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec del manteniment i la neteja
de la zona que ocupa el Club Petanca Mediterrani?
Resposta: Pel que fa als treballs de neteja de la zona que ocupa el Club de Petanca
Mediterrani, entenem que és un espai que fa servir l’entitat i que per tant no s’actua des dels
serveis municipals de neteja. Entenem que és l’entitat la responsable del seu manteniment.
No obstant això, puntualment s’ha realitzat alguna neteja o buidat de papereres.
A més, cada any es fa una neteja d’herbes amb personal provinents dels plans d’ocupació o
amb la contracta de neteja.

Pregunta número 9: Quan es té previst fer el canvi de fanals per millorar l’enlluernament,
alhora que s’utilitzen LED?
Resposta: Respecte a l’enllumenat ubicat en aquesta instal·lació, no hi ha contemplat des
d’aquesta àrea fer cap actuació donat, que els fanals esmentats a la pregunta no “pengen”
d’un quadre d’enllumenat (probablement el quadre està a la pròpia caseta de la petanca).
Per aquest motiu, entenem que són únicament per a ús esportiu i per tant, en no formar part
de l’enllumenat públic viari, no es tenen en compte als projectes d’EPHUS.

Pregunta número 11: Pel que fa a l’equipació del Club de Petanca Mediterrani, el Govern
Municipal va comprometre’s a assumir el cost de les samarretes i suadores, tanmateix, no
han rebut encara cap resposta quan aquesta ha estat reclamada. Quan té previst
l’Ajuntament i el Govern Municipal respondre a les demandes del Club?
Resposta: La Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de L’Hospitalet no té constància d’aquest
fet.

Pregunta número 12: Com s’informa al Club de Petanca Mediterrani, així com a la resta
d’entitats esportives de petanca, sobre les subvencions que es convoquen?
Resposta: Les convocatòries de subvencions de l’Ajuntament de L’Hospitalet són
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comunicades a les entitats que consten inscrites al Registre Municipal d’Entitat en l’exercici
al qual pertany la convocatòria.
Aquesta comunicació es fa efectiva mitjançant diferents vies:
Publicació al Diari Oficial de la Província de Barcelona de les bases i la convocatòria.
Extracte de la convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
Publicació de la convocatòria a la Base Nacional de Datos de Subvenciones.
Anunci al taulell municipal, amb l’habilitació del tràmit de sol·licitud a la Seu Electrònica
de la web municipal.
Publicació a la Seu Electrònica municipal de las bases, convocatòries i els tràmits
corresponents.
Comunicació via e-mail des de l’Àrea de Participació Ciutadana a totes les entitats
registrades, indicant les diferents convocatòries, terminis i forma de presentació de
sol·licituds.

Pregunta número 13: Existeix algun tipus de subvenció que les diferents regidories
atorguin als clubs de petanca de l’Hospitalet? Sota quins criteris?
Resposta: Les subvencions atorgades en cada exercici són publicades a la Base de dades
Nacional de Subvencions, al Registre d’Ajuts i Subvencions de Catalunya i al portal de
transparència de la web municipal. Així mateix, a la web municipal es pot consultar les
bases específiques de les convocatòries en les quals s’indica els requisits i criteris per a la
concessió de subvencions.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

15.- RGE núm. 77333, de 13 d’octubre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El 1992 l’Hospitalet va ser seu olímpica de Beisbol. Una vegada finalitzats els Jocs Olímpics
de Barcelona 1992, l’estadi fou escenari dels partits del Club Beisbol Hèrcules l’Hospitalet.
L’any 1999 l’equip de govern de l’Hospitalet va decidir reconvertir l’estadi de Beisbol en un
Estadi de Futbol.
El club Beisbol Hèrcules de l’Hospitalet es va desplaçar a uns terrenys de la zona esportiva
Feixa Llarga amb el compromís de l’equip de govern de garantir unes instal·lacions i espais
dignes per poder desenvolupar la seva tasca esportiva. D’ençà del 1999 el nou estadi de
Beisbol té grans deficiències com a estructura esportiva i manca d’inversió per part de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.
El divendres 6 de maig de 2016 l’Ajuntament va anunciar la remodelació del camp de
beisbol, convertir-lo en un equipament multiesportiu amb Beisbol, softbol i futbol americà. La
inversió anunciada per l’equip de govern era de dos milions d’euros. A data d’avui el
projecte i les obres encara no han començat, per això, aquest grup municipal li pregunta al
govern:
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1. Quan pensa executar l’equip de govern de la ciutat el projecte anunciat el 2016?
2. Quins terminis té previst l’equip de govern per realitzar el nou equipament
multiesportiu Beisbol, softbol i futbol americà?
3. L’equip de govern té previst una comissió per tal de definir el projecte i fer un
seguiment i execució de les obres amb el club Beisbol Hèrcules l’Hospitalet i el club
de futbol americà Pioners l’Hospitalet?
4. Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per promoure el Beisbol i el
futbol americà a la nostra ciutat?”

- 5464
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 13
d’octubre de 2020, amb número 77.333, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, en relació al projecte
d’espai multi esportiu per a la pràctica i competició dels esports de beisbol, softbol i futbol
americà, li comuniquem que,
Pregunta número 1: Quan pensa executar l’equip de govern de la ciutat el projecte
anunciat el 2016?
Resposta: Respecte a l’execució del projecte anunciat el 2016 em plau informar-vos que el
21 de novembre del 2016, a la 2a reunió de la Comissió Mixta generalitat- Ajuntament de
L’Hospitalet, va tractar el tema de la col·laboració en el desenvolupament d’una instal·lació
esportiva singular, com és el futur camp municipal de Beisbol, Softbol i Futbol Americà.
Prèviament, el dia 6 de maig de 2016, en roda de premsa conjunta, amb una visita a la
instal·lació esportiva del Poliesportiu Municipal Gornal, la Consellera de Presidència en
aquella data, Neus Munté i l’Alcaldessa de la ciutat, Núria Marín, van destacar la voluntat de
que ambdues administracions col·laboressin tant en el disseny com el finançament de la
construcció de la nova instal·lació.
A l’esmentada reunió del 21 de novembre de 2016, el Sr. Gerard Martí Figueras, Secretari
General de l’Esport, informa que el Consell Català de I’Esport tenia la intenció de treure una
convocatòria per a la construcció d’instal·lacions i equipaments esportius seguint amb el
desplegament del Pla d’instal·lacions i Equipaments Esportius de Catalunya (PIEC) però
finalment no es tiraria endavant.
El 14 d’octubre, en una reunió del cap del Servei d’Equipaments Esportius del Consell
Català de l’Esport amb el cap del Servei d’Esports de L’Hospitalet, i el responsable del
manteniment de les instal·lacions municipals, la Generalitat va oferir la seva col·laboració
per assessorar el procés de programació, disseny, construcció i gestió de la nova
instal·lació.
El tema va tornar a portar-se a la 4a reunió de la Comissió Mixta celebrada el passat 27 de
setembre de 2018. En aquesta reunió es va explicar a la Generalitat de Catalunya, que
respecte a aquesta instal·lació, previ a treure el plec de condicions, necessitaven tenir la
valoració de la Secretaria General de l’Esport, donada la especificitat del projecte per poder
encetar-lo i encertar el disseny del mateix.
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Durant la reunió de la Comissió, el regidor d’Esports en la data de la seva celebració, va
preguntar a la Secretaria General de l’Esport, sobre quin era el capteniment del Govern de
la Generalitat envers aquesta matèria. La resposta va ser, que si hi havia pressupost, la
voluntat era col·laborar en aquests projectes que s’entenen com uns elements claus
de la cohesió social a la ciutat.
A hores d’ara no tenim resposta sobre la col·laboració de la Generalitat en aquest projecte.
Pregunta número 2: Quins terminis té previst l’equip de govern per realitzar el nou
equipament multiesportiu Beisbol, softbol i futbol americà?
Resposta: Els plecs d’assistència tècnica es troben al departament de contractació
pendents de tràmit per a la seva aprovació.
Pregunta número 3: L’equip de govern té previst una comissió per tal de definir el
projecte i fer un seguiment i execució de les obres amb el club Beisbol Hèrcules
l’Hospitalet i el club de futbol americà Pioners l’Hospitalet?
Resposta: La definició del projecte funcional del nou camp de beisbol i futbol americà ha
estat fruit d’una participació molt activa de dos clubs de la ciutat amb llarg recorregut
esportiu i un ampli coneixement de les disciplines esportives objecte del projecte: el Club
Hèrcules L’Hospitalet de Beisbol i Softbol i el Club de Futbol Americà Pioners L’Hospitalet.
Per abordar els requeriments dels espais esportius dedicats al beisbol, al softbol i al futbol
americà, s’ha consultat a les dos entitats i s’han mantingut vàries reunions tècniques amb
els responsables de les mateixes, prèvies a la redacció del projecte i durant la definició del
programa funcional de l’equipament. Les aportacions i la col·laboració dels dos clubs ha
estat decisiva en la redacció del projecte.
Així mateix, i atenent a l’especificitat de les modalitats del beisbol i el softbol, també es va
consultar al màxim responsable d’aquests esports a Catalunya, la Federació Catalana de
Beisbol i Softbol.
Pregunta número 4: Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per promoure el
Beisbol i el futbol americà a la nostra ciutat?
Resposta: La promoció dels esports minoritaris, com és el cas del beisbol, el softbol i el
futbol americà, està cada temporada present entre les accions de suport a l’associacionisme
esportiu de la ciutat per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet. Destaquem, entre altres, les
subvencions per als projectes de promoció esportiva dels clubs, la cessió dels camps
municipals i el suport a l’organització d’activitats extraordinàries de difusió (torneigs,
jornades de promoció, xerrades i clínics, etc.).
L’aprovació del projecte executiu del nou equipament de beisbol, softbol i futbol americà
serà un motiu per plantejar noves col·laboracions amb les entitats.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 6
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 28 de setembre i

…/…

198

2, 5 i 7 d’octubre de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 72371, de 28 de setembre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de octubre de 2020.
Los vecinos de los diferentes barrios de la Ciudad se quejan de los constantes botellones
que se llevan cabo, especialmente durante el fin de semana a partir del cierre de los bares
de la ciudad.
Por ejemplo, en la Plaza Milagros Consarnau, los vecinos se quejan que al cerrar las
terrazas de la Plaza, grupos de jóvenes empiezan su particular fiesta al aire libre haciendo
botellón hasta altas horas de la madrugada.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
-

¿Existe algún operativo especial contra el botellón?
¿Se ha sancionado por este motivo?
¿Cuántas sanciones se han impuesto?
¿Cuántas se han cobrado?”

- 5465
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 72371 de fecha 28 de septiembre de 2020, y según lo que
dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada
en el Pleno Ordinario, en relación a “Los vecinos de los diferentes barrios de la Ciudad se
quejan de los constantes botellones que se llevan cabo, especialmente durante el fin de
semana a partir del cierre de los bares de la ciudad…”.
En respuesta a sus preguntas indicarle que:
El servicio de Guardia Urbana realiza vigilancia en 20 puntos diferentes de la ciudad, de
lunes a domingo y en la franja horaria de 19 horas de la tarde a 6 horas de la madrugada.
Estos puntos de vigilancia son en su mayoría en plazas o parques, donde se han recibido
quejas por este tipo de actividad. La vigilancia la realizan las patrullas de la zona.
Durante estas vigilancias los agentes de la guardia urbana actúan de oficio denunciando
todas las infracciones detectadas, incluidas las de consumo de alcohol en la vía pública.
A lo largo de este año 2020 el servicio de Guardia Urbana ha realizado 675 denuncias por
consumo de alcohol en la vía pública y desde el departamento de sanciones se han iniciado
201 expedientes sancionadores.
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Se han impuesto 82 sanciones económicas y se han resuelto 15 casos de substitución de
sanción por tareas socioeducativas.
El importe de la sanción por la infracción de consumo de alcohol en la vía pública es de
750,01€ si no hay reincidencia.
La aplicación contable no permite diferenciar los cobros por este tipo de infracción. Todo se
contabiliza como ingreso de expediente sancionador de civismo.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 72374, de 28 de setembre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de octubre de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Cuántas concesiones tiene otorgadas el Ayuntamiento a locales/espacios de restauración
que están situados dentro de los espacios municipales (espacios deportivos, Casals de
Gent Gran, etc.? Solicitamos el detalle de las mismas, añadiendo fecha de inicio y fecha de
finalización de la concesión, así como el detalle de si ha sido concedida a un particular o a
una entidad.
¿En qué casos el gestor de la entidad es además el gestor del espacio de restauración?
Solicitamos detalle de los mismos.
¿Qué procedimientos administrativos se sigue para dicha concesión? ¿Qué criterios son
necesarios para poder acceder? ¿Cómo y dónde se publicita dicha oferta?”

- 5466
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc
J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relación con la pregunta formulada con número RGE 72374, en relación con las
concesiones de restauración que el Ayuntamiento tiene otorgadas dentro de espacios
municipales, según lo dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del
Reglamento Orgánico del Pleno y, al objeto de recabar la información necesaria para dar un
respuesta lo más rigurosa posible, se solicita un aplazamiento de la misma.
Rogamos comuniquen la recepción de la respuesta.
Cordialmente,”

3.- RGE núm. 74283, de 2 d’octubre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
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pleno de octubre de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Cuántas licencias de actividad otorgó este Ayuntamiento en el año 2019? Solicitamos el
detalle de números de licencias provisionales y definitivas.
¿Cuántas licencias de actividad ha otorgado este Ayuntamiento en lo que llevamos de año
2020? Solicitamos el detalle de números de licencias provisionales y definitivas.
¿Cuántas licencias de actividad se han denegado? Por qué motivos.
¿Cuántas licencias de actividad provisional se han otorgado pero finalmente se han
denegado la licencia definitiva?
¿Cuántas licencias de actividad quedan pendientes de otorgar la licencia definitiva a fecha
de hoy?
¿Cuánto tiempo transcurre entre el permiso provisional y el permiso definitivo?”

- 5467
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Señora,
En relación con su pregunta presentada en el Registro General de Entrada con fecha 2 de
octubre de 2020 y con número 74.283, de acuerdo con lo que dispone el artículo 55 del
Reglamento del Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, en lo referente a
licencias de actividades otorgadas y/o denegadas y sus plazos, le comunicamos como nota
aclaratoria que:
No existen los conceptos “licencias provisionales” y “licencias definitivas”.
Para iniciar cualquier actividad económica se requiere un título habilitante, que en función
de la actividad solicitada se clasifica en:




Declaraciones Responsables y Comunicaciones Previas. Se puede iniciar la
actividad una vez presentada la documentación, sin perjuicio de la posterior
revisión.
Licencias de actividad. No se puede iniciar la actividad hasta que no se emita
resolución favorable de concesión de la licencia.
Todos los títulos habilitantes son transmisibles mediante el trámite de Cambio de
titularidad.

Estos son los datos de 2019:
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Respecto al número de licencias de actividad que ha otorgado este Ayuntamiento en lo que
llevamos de año 2020.
Los datos hasta el 30 de septiembre de 2020 son (del 01/01/2020 al 30/09/2020):

En referencia a la pregunta de cuántas licencias de actividad se han denegado y la
motivación de dicha denegación, se han emitido 2 resoluciones desfavorables:


Las correspondientes a los expedientes: AOB 20190043 i AOB 20190119.

Respecto a la pregunta sobre cuántas licencias de actividad provisional se han otorgado
pero finalmente se han denegado, como se informaba al inicio, no se otorgan licencias
provisionales.
A la pregunta sobre el número de licencias de actividad quedan pendientes de otorgar la
licencia definitiva a fecha de hoy, atendiendo a lo explicado al inicio, las solicitudes de
licencias de actividad de 2019 y 2020 en trámite a fecha de hoy son: 18.
Por último, sobre la pregunta en referencia al tiempo que transcurre entre el permiso
provisional y el permiso definitivo y aludiendo de nuevo a lo explicado inicialmente, sobre la
no existencia de permiso provisional, ni permiso definitivo, le informamos que el tiempo
promedio entre solicitud de licencia y resolución favorable es de 245 días naturales,
teniendo en cuenta que estas licencias requieren de informe previo positivo del AMB y, por
tanto, dependemos en parte del proceso de otra administración.
Atentamente,”

4.- RGE núm. 74290, de 2 d’octubre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de octubre de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Qué número de viviendas en régimen de alquiler social, gestionadas por la Generalitat de
Cataluña, existen actualmente en L’Hospitalet? ¿Tiene constancia el Ayuntamiento que
haya viviendas desocupadas?
¿Qué número de viviendas en régimen de alquiler social, gestionadas por el Ayuntamiento
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de L’Hospitalet, existen actualmente en L’Hospitalet? ¿Hay actualmente alguna vivienda
desocupada?
¿Cuántas personas/familias se han beneficiado de la bolsa de mediación de alquiler social
que se gestiona desde la Oficina Municipal de Vivienda?
¿Cuántas solicitudes por parte de arrendatarios han vivido en los años 2018, 2019 y en lo
que llevamos del año 2020?
¿Cuántos propietarios han solicitado la intermediación de la Oficina Municipal de Vivienda
en los años 2018, 2019 y en lo que va del año 2020?”

- 5468
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 2
d’octubre de 2020, amb número 74.290, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a l’habitatge de
lloguer social a la nostra ciutat i la Borsa de Mediació per al lloguer social que es gestiona
des de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat, em plau comunicar-vos
que,


El nombre comunicat d’habitatges en règim de lloguer gestionades per la Generalitat de
Catalunya a la ciutat, és de 340 habitatges. El nombre de les de lloguer social és de 37
(adjudiquen mitjançant la Mesa d’Emergència).
El nombre comunicat per la Generalitat dels habitatges per lloguer socials desocupats
en aquests moments es de 3 habitatges que seran portades a la propera Mesa
d’Emergència.



El nombre d’habitatges gestionats per l’Ajuntament de L’Hospitalet és de 187, de les
quals 18 estan en règim de lloguer social.
o

A més hi ha 25 habitatges provinents del conveni amb la SAREB amb lloguer
social (amb contracte de 3 anys)

Hi ha 2 habitatges desocupats en aquests moments, que es portaran a la propera Mesa
d’Emergència.


Actualment hi ha 412 famílies usuàries de la Borsa de Mediació per al lloguer social que
es gestiona des de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet de Llobregat.



Les sol·licituds fetes a la Borsa de l’Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet de
Llobregat, per part d’arrendataris interessats en accedir a un habitatge de lloguer social
han estat:
227, l’any 2018 / 179, l’any 2019 i 30 el que portem de l’any 2020.



Les sol·licituds d’intermediació fetes a l’Oficina Municipal de l’Habitatge de l’Hospitalet
de Llobregat per part de propietaris han estat:
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o

Servei de intermediació de deute hipotecari (SIDH): 1034 expedients des del
2014, dels quals 162 han estat oberts al període 2019/2020.

o

El 70% dels expedientes s’han tancat de manera positiva amb lloguer
assequible o dació en pagament. Un 25% amb lloguer social.

Atentament,”

5.- RGE núm. 74857, de 5 d’octubre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de octubre de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal han recibido un correo de un ciudadano de L’Hospitalet
que reproducimos a continuación:
“Supongo que el motivo por el cual existen en nuestras calles esas hileras horrendas de
contenedores de basura son para mantener el espacio público limpio, mantenernos
saludables y evitar la contaminación ambiental, entre otras. Mediante este correo le adjunto
fotos de cómo se encuentra los contenedores de basura, día sí, día también, producido por
los incívicos y por la gente que constantemente están buscando objetos en la basura así
como por los incívicos que se colocan en la plaza Francesc Macià para beber y que cuando
tienen ganas de miccionar lo realizan entre los contenedores. Todo esto, junto con los malos
olores que se producen en verano, ha sido denunciado en numerosas ocasiones a este
Ayuntamiento sin que, a la vista está, se haya solucionado el problema ¿Cree que los
contenedores están cumpliendo su principal objetivo de aportar beneficios tanto para la
salud como para la higiene pública? Gracias.”
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Por todo ello solicitamos
CONOCER:
¿Los contenedores están cumpliendo su principal objetivo de aportar beneficios tanto para
la salud como para la higiene pública?”

- 5469
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 74.857 de data 05/10/2020 i, segons el que disposa l’article 55
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de què sigui contestada en el Ple ordinari del dia
27/02/2018.
Em plau explicar-vos que en referència a la pregunta efectuada al Grup Municipal del qual
vostè és la Portaveu, sobre la bateria de contenidors ubicada a la rodalia de la plaça de
Francesc Macià i Llussà (al carrer de l’Aprestadora) del barri de Santa Eulàlia i sobre si
aquestes compleixen el seu objectiu d’aportar beneficis per a la higiene i la salut pública, li
comuniquem, que:
La recollida de residus dipositats en els contenidors distribuïts per l’espai públic de tota la
ciutat i, per tant, també els ubicats al carrer de l’Aprestadora al costat de la Pl. Francesc
Macià, es realitza en diferents torns al llarg del dia i al llarg de la setmana:
• Els residus orgànics, dels contenidors marrons, es recullen cada nit dels 7 dies de la
setmana.
• Els contenidors de rebuig, de color gris, tamb es recullen al llarg del dia.
• El vidre, dels contenidors verds, sempre es recull de dia.
• Els contenidors de paper i d’envasos, habitualment també de dia.
Que en el cas de la bateria de contenidors situada a les immediacions de la Plaça de
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Francesc Macià i Llussà, concretament al carrer de l’Aprestadora:




Cada dia es fa la recollida del objectes abandonats en les immediacions dels
contenidors i s’escombra la ubicació.
Cada 15 dies, aproximadament, es realitza la neteja intensiva (aigua a pressió i
sabó) dels contenidors i la seva ubicació.
S’actua amb les brigades d’acció immediata dels serveis de neteja viària quan es
detecten taques, abocaments, etc.

Malauradament, tot i els esforços i increment de despesa que any rere any fa aquest
Ajuntament per millorar la neteja, comportaments incívics com el que mostra a la fotografia o
explica al seu escrit comporten un mal ús dels contenidors que, entre d’altres aspectes
minva el paper d’aquests com a infraestructura viària adreçada, entre d’altres, al
manteniment de la higiene i salut pública col·lectiva.
Em plau informar-li, que per afavorir la detecció immediata produïda per usos incorrectes
dels contenidors, l’ajuntament compta amb una App mòbil d’ús gratuït que es pot trobar a
les plataformes de descàrrega per telèfons mòbils, tant amb sistema operatiu iOS o Android,
a l’adreça web http://www.l-h.cat/apps i on qualsevol ciutadà pot comunicar de manera fàcil i
ràpida als serveis de neteja viària municipals la incidència detectada, procedint-se a la
neteja corresponent en la major brevetat possible.
A més, tots els contenidors grisos de la ciutat tenen serigrafiat el número de telèfon
d’atenció d’incidències a la via pública (VIA) al qual poden trucar per comunicar incidències
relacionades amb desperfectes per vandalisme o brutícia localitzada de manera puntual.
Atentament,”

6.- RGE núm. 75881, de 7 d’octubre de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de octubre de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
Si el ayuntamiento dispone de rastreadores, En caso afirmativo:






Cuantos rastreadores tiene.
Desde que fecha.
Cuantos PCR se han realizado desglosado por meses.
A que colectivos iban dirigidos estos PCR.
Que previsión de rastreadores y PCR se tiene hasta final de año.”

- 5470
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos
Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
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Respecte a l’escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número E/75881/2020 i data 7 d’octubre de 2020 on es fa la consulta de si
disposem de rastrejadors, indicar-li que considerem més adient fer una trobada per donar
resposta a les seves qüestions.
Atentament,”

c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.
SRA. ALCALDESSA
Passem a l’últim punt, el de precs i preguntes. Si fan el favor de demanar les peticions que
hi hagi deixaré uns segons per a què tothom s’apunti.
Faig lectura de les paraules que m’han demanat i tancarem si no n’hi ha cap més. Serien el
Sr. Mombiela, la Sra. González, la Sra. Lozano, el Sr. Moreno, la Sra. Esplugas, el Sr. Toni
Garcia, el Sr. Coque García. Aquesta seria la darrera petició. D’acord? Doncs comencem
pel Sr. Mombiela.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Seré molt breu. Les meves preguntes són sobre el cos de la Guàrdia
Urbana i els seus agents.
En primer lloc, la Guàrdia Urbana reclama que se’ls realitzin proves PCR per conèixer si han
estat contagiades de Coronavirus o no, i denuncien que des de l’equip de govern municipal
no se’ls dóna cap resposta sobre si els realitzaran o no aquestes proves. Volem saber si es
realitzaran o no i per quin motiu no se’ls dóna resposta.
En segon lloc, també denuncia el cos de la Guàrdia Urbana que treballa amb cascos i
armilles caducades. També volem preguntar sobre aquest procés de contractació, de
compra dels nous cascos i les noves armilles, que es demora tant en el temps.
Per últim, també denuncien, com hem vist recentment a les xarxes socials, que tenen 10
mesos d’endarreriments en percepcions salarials. Volem saber quines són aquestes
percepcions salarials que tenen endarrerides i també perquè no s’han abonat a temps.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Els mitjans de comunicació han informat d’un seguit de prospeccions
arqueològiques en l’anomenada cornisa de la Torrassa, on ja es troba el castell de Bellvís i
la sitja ibera, indicadors que aquesta cornisa podria contenir valuoses troballes
arqueològiques. El nostre grup municipal agrairia una copia dels informes arqueològics i la
informació corresponent a les esmentades excavacions.
Després tinc una altra pregunta que és: veïns i veïnes del carrer Rodés ens comenten que a
l’altura del carrer Migdia amb avinguda Carrilet, hi ha una plaga de rates molt grans que es
passegen pel parc de dia, especialment a la tarda, i pugen pels bancs i els arbres.
Demanem que es prenguin les mesures més adients per solucionar aquesta plaga. Moltes
gràcies.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Alcaldessa. Dues peticions d’informació, la primera sobre les obres al sector de
Cosme Toda.
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Informació sobre la suma d’ingressos municipals recaptats en concepte d’ICIO associats a
les obres en aquest sector, i en segon lloc, l’import de la despesa i inversió executada fins a
la data, amb càrrec als pressupostos municipals, amb detall de l’exercici que correspon a
cadascuna, pel conjunt d’actuacions desenvolupades en aquest sector.
I una segona pregunta. Aquesta setmana la plataforma L’Hospitalet Verd ha iniciat una
campanya per evitar que es tali cap arbre a l’avinguda Pau Casals. L’actuació prevista per
part de l’Ajuntament, emmarcada dins del Pla director de l’arbrat, preveu la tala d’arbres en
aquest carrer.
És ben sabut que no compleixen la mateixa funció ni tenen la mateixa capacitat d’absorbir
CO2, els pins que fa molts anys que estan plantats, que aquells que es planten de nou. De
fet, els nous podrien trigar fins a deu anys en absorbir la quantitat de CO 2 que absorbeixen
els actuals.
Tenint en compte el dèficit d’arbrat que la nostra ciutat pateix en l’actualitat, pensa l’equip de
govern replantejar-se aquest pla de tala d’arbres, arran de la forta oposició que ha rebut per
part de la ciutadania, o es mantindrà el pla inicial de tallar-los i substituir-los? Moltes gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Durante este mes ha trascendido también en medios de comunicación
que algunas entidades deportivas de la ciudad, como Ingym de Santa Eulalia, corrían el
riesgo prácticamente de desaparecer, debido a que no disponen de locales o de espacios
donde entrenar a causa de la pandemia, y se ven obligadas a entrenar en la misma calle en
ocasiones.
Desde el consistorio la pregunta es, si se está valorando dar solución a estas situaciones
para que entidades en esta situación, puedan disponer de un espacio municipal para poder
seguir ejerciendo sus actividades deportivas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros volvemos a insistir en una pregunta que hicimos el mes
pasado, que hemos obtenido respuesta, pero atendiendo a los comentarios de los vecinos
de la calle Comercio, siguen insistiendo en buscar soluciones a la dramática situación que
están viviendo diariamente en la plaza de los Avis.
Entonces nosotros desde el Partido Popular lo que queremos es saber, a pesar de que
sabemos que nos han respondido que se están haciendo y llevando a cabo medidas, los
vecinos insisten en reclamar, también por parte de la Generalitat, celeridad a la hora de
solucionar el problema y por tanto desde el PP les pedimos, más que una pregunta sería un
ruego, que se coordinen con la Generalitat de Cataluña para intentar solucionar lo antes
posible dicha situación. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Diferents preguntes. La primera és que voldríem saber com es
troba el projecte d’instal·lació d’ascensors del barri de Bellvitge de la nostra ciutat.
També en el tema dels Blocs Ciutat Comtal, es va dir des del govern que es faria una reunió
amb els veïns del Blocs Ciutat Comtal a principis d’octubre. Som a finals d’aquest mes i
encara no s’ha produït aquesta reunió. Volem saber si la pensen fer en els propers dies o
quan la pensen fer.
També voldríem preguntar sobre quan pensen portar a aquest plenari, per a la seva
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aprovació, el contracte programa de mitjans de comunicació. Un contracte programa de
mitjans de comunicació que era pel 2019 i 2020, i som a finals del 2020 i encara no ha
passat per aquest Ple, tot i que s’ha aprovat pels diferents consells de mitjans de
comunicació, pel consell de La Farga. I què pensa fer també l’Ajuntament de L’Hospitalet
per tal de reobrir la ràdio local, Ràdio L’Hospitalet, una moció que es va aprovar al 2015.
Som al 2020 i encara no s’ha posat en marxa cap tipus de mecanisme per recuperar Ràdio
L’Hospitalet.
I també a la senyora regidora d’esports, que és la presidenta del Consell Esportiu, que ens
nega informació quan li demanem com a regidora. Avui ha dit que té les portes obertes del
Consell Esportiu per a què puguem accedir a tota la documentació. Des d’aquest grup li
hem enviat burofax a tots els membres del Consell Esportiu, no hem tingut resposta.
Esperem que aquestes preguntes que vostè no respon per escrit, les pugui respondre quan
nosaltres anem al Consell Esportiu durant els propers dies, perquè li hem tornat a enviar un
burofax demanant poder accedir a tota la documentació que li hem demanat des del mes de
juny.
I finalment li tornem a demanar Alcaldessa que creï aquella comissió per tal d’esbrinar les
possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal de la Feixa Llarga.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
El mes de juliol vam aprovar una moció per fomentar la mobilitat activa, que en els seus
acords contemplava la convocatòria de la comissió de la bicicleta, que estava contemplada
pel pla director de la bicicleta i també una comissió per revisar el pla de mobilitat urbana i
sostenible.
El mes de setembre vam preguntar –s’interromp la connexió-.

SRA. ALCALDESSA
Perdó. Sr. García s’ha quedat congelat. No sé si hi ha cap company.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Farem per escrit la pregunta.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Prenem nota de totes les preguntes i també dels precs. Ara em comentava el Sr.
Alcázar que aquesta reunió que es feia referència dels ascensors, estava prevista pel dia 3
de novembre, per tant la setmana que ve. I de la resta...

SR. ALCÁZAR ESTEBAN
De Ciutat Comtal, Alcaldessa. No dels ascensors, de Ciutat Comtal.

SRA. ALCALDESSA
Perdó. De Ciutat Comtal. Bé, també és per un tema de... no exactament d’ascensors, té raó.
De Blocs Ciutat Comtal, dia 3.
La resta de temes els contestarem per escrit. Alguns grups se’m queixaven de que el Ple
anterior havia durat set hores i mitja, hem aconseguit que aquest en duri set. Per tant, hem
reduït mitja hora. Si això entenem que és la via, ja ho analitzarem en un altre moment.
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De totes maneres, aixequem la sessió i a descansar una mica. Moltes gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la sessió
essent les vint-i-tres hores i trenta-tres minuts, del dia vint-i-vuit d’octubre de dos mil vint, de
tot el qual com a Secretària en dono fe.

L’Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

