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1. Descripció de les mocions
En compliment de l’article 54.7 del vigent Reglament Orgànic del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet (BOP 12.01.2012), s’informa del seguiment de mocions polítiques,
presentades al Ple municipal des del mes d'abril al mes de setembre de 2020.
Des del mes de juny de 2016 aquesta informació està accessible per al conjunt de la
ciutadania i els grups polítics municipals de l’ajuntament a l’adreça web:
https://seuelectronica.l-h.cat/mocions/llistamocions.aspx.

Mocions presentades
Distribuïdes per grups polítics

Aprovada

Rebutjada

Sobre
taula

Total
2

Partit dels Socialistes de Catalunya

2

Esquerra Republicana de Catalunya

7

5

Ciutadans-Partido de la Ciudadania

3

1

4

L'H En Comú Podem-En Comú Guanyem

6

2

8

Partit Popular de L'Hospitalet

2

2

4

Mocions Conjuntes Grups Polítics

3

1

4

23

11

1

1

13

35

1

1.b. Descripció de les mocions
Mocions presentades
Distribució per grups presentadors

Aprovada
PSC-PM

2

ERC-AM

7

ERC-AM / Adhesió de: LHECP-ECG

1

Cs

3

Cs / Adhesió de: PP

1

LHECP-ECG

6

LHECP-ECG, ERC-AM
PP

2

PP / Adhesió de: Cs

1

23

Rebutjada

Sobre
taula

Total
2

5

1

13
1
4

1

1
2

8

1

1

2

4
1

11

1

35

2

2. Gràfics de les mocions
Gràfics mocions presentades
Distribuïdes per grups polítics

Gràfics mocions presentades
Segons resultat de la votació
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment

Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat.

25/06/20

2.623

MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE
LES REGLES FISCALS AMB LA FINALITAT
D'AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA
DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET

ERC-AM

Aprovada

El Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, va adoptar els següents acords en
relació a les regles fiscals:
- Sol•licitar al Congrés dels Diputats l’apreciació de que l’actual situació de pandèmia,
suposa una situació d’emergència extraordinària que se ajusta a lo disposat en l’article
135.4 de la Constitució Española (CE) i a l’article 11.3 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera (LOEPSF), que comporta la suspensió de les
regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021.
- Suspendre els acords del Consell de Ministres de l’11 de febrer de 2020,por els que
s’establien els objectius d’estabilitat pressupostaria, deute públic i regla de la despesa,
per al conjunt de les AA.PP i de cadascú dels subsectors per l’any 2020 i també per al
període 2021-2023 i la seva remissió a les Corts Generales
El Congrés dels Diputats en sessió de 20 d’octubre de 2020, en base a la sol•licitud
formulada per Govern de l’Estat, ha apreciat que existeix aquesta situació
d’emergència extraordinària per la pandèmia i es deixen sense efecte els acords del
Consell de Ministres que fixaven els objectius per al període 2020 i 2021-2023 i per les
regles fiscals.
A partir d’aquesta data es aplicable la mesura de suspensió, sense que sigui
necessària cap norma de desenvolupament (Segons MINHAC).
En resum: Si no hi ha objectius, no hi ha obligació de compliment.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
25/06/20

2.625

MOCIÓ EN SOL·LICITUD D'ESTABLIR MESURES
PER EVITAR QUE HI HAGIN MÉS MORTS EN
GERIÀTRICS I EN RESIDÈNCIES DE GENT GRAN

LHECP-ECG

Aprovada
amb
esmenes

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat

4

3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
25/06/20

2.626

MOCIÓ PER GARANTIR LA IGUALTAT
D'OPORTUNITATS EN L'EDUCACIÓ I PAL·LIAR
L'EMERGÈNCIA EDUCATIVA GENERADA PER LA
COVID-19

LHECP-ECG

Aprovada
Mitjançant l'enviament del corresponent trasllat dels acords indicats a la moció, es dóna
per completada la tramitació de l'acord aprovat.
S'informarà del text de la moció en la sessió Plenària del Consell Educatiu del proper
16 de novembre de 2020

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

25/06/20

25/06/20

2.627

2.628

MOCIÓN PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA
A GARANTIZAR LA AUTONOMÍA QUE LA
CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS LEYES
OTORGAN A LAS ENTIDADES LOCALES PARA LA
GESTIÓN DE SUS RECURSOS

MOCIÓ PER GARANTIR EL DRET A
L'EMPADRONAMENT I PER LA POSADA EN MARXA
DE POLÍTIQUES D'EMPADRONAMENT ACTIU
DAVANT LA CRISI SOCIAL I ECONÒMICA
GENERADA PER LA COVID-19

PP

Aprovada
Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat.

LHECP-ECG

Aprovada
amb
esmenes

A l’actualitat es poden encontrar a la Seu electrònica informació sobre diverses
modalitats d’empadronament en els dos idiomes oficials: català / castellà:
Alta al Padró Municipal d’Habitants
Alta al Padró Municipal d’Habitants per naixement
Canvi de domicili al Padró Municipal d’Habitants
Empadronament de persones en infrahabitatges o en circumstàncies de manca de
sostre
Empadronament de persones quan no es pugui aportar el títol que legitimi l'ocupació
de l'habitatge
Renovació de la inscripció padronal de les persones estrangeres no comunitàries
sense permís de residència permanent (ENCSARP)
Confirmació de residència per a persones estrangeres comunitàries i assimilades així
com per a persones estrangeres amb residència permanent
Entre d'altres tràmits en relació amb el Padró d'habitants
S'està treballant en la confecció d'un tríptic informatiu amb la informació sobre les
diverses modalitats de padró en diferents llengües, per poder enviar la proposta al
Departament de Comunicació per a la seva aprovació i elaboració.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

25/06/20

Ref.

2.629

Text moció
MOCIÓ PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL
PAGAMENT IMMEDIAT DE LES PRESTACIONS
ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES
TREBALLADORES AFECTADES PER UN
EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL
D'OCUPACIÓ

Presentadors

Resultat

Seguiment
La votació de la moció ha tingut com a resultat l'aprovació de només d'un dels seus
punts.

ERC-AM

Aprovada
amb
esmenes

Per altra banda no té un punt que indiqui que s'han de fer trasllats a altres institucions i/
o administracions. No obstant això, s'envia escrit adreçat al Ministerio de Trabajo y
Economia Social, amb data 2 de setembre, traslladant l'acord aprovat i donem la moció
per tancada.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

25/06/20

2.630

MOCIÓN PARA AJUSTAR LAS TASAS A
COMERCIANTES, BARES Y RESTAURANTES
AFECTADOS POR EL COVID-19

PP

Aprovada
amb
esmenes

La taxa per la recollida d'escombraries del comerç, la indústria i les activitats
professionals per aquest exercici 2020 queda de la següent manera:
Està dividida en quatre fraccions, de les quals les tres primeres s'han establerts així:
- 1r i 3r trimestre: el 100% de les quotes estan al carrer, és ha dir, s'han girat els rebuts
- 2n trimestre: es redueix un percentatge en funció de l'activitat
La taxa per la utilització privativa o l'aprofitament del sòl, vol i subsòl de la via pública :
la proposta que hi ha és suspendre el Padró, es a dir, no està al cobrament, i només
liquidar de l'1 de gener al 13 de març de 2020.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

25/06/20

2.631

MOCIÓ PER A IMPULSAR LA RESOLUCIÓ DELS
PROBLEMES ESTRUCTURALS EN ELS
HABITATGES DELS "BLOCS CIUTAT COMTAL" DEL
BARRI DE SANT JOSEP

ERC-AM

Aprovada

A la reunió, esmentada a l'acord 1, mantinguda amb els representants dels veïns
afectats, al juliol del 2020, se'ls va manifestar el compromís de l'Ajuntament de
L'Hospitalet a contractar els serveis tècnics externs necessaris per a tal de procedir a
fer una diagnosi dels edificis i les patologies, la qual cosa inclou la inspecció de part
dels habitatges per tenir un mostreig.
A mitjans d'octubre de 2020 es va signar contracte amb la UPC per encarregar aquests
treballs.
El pròxim dimarts 3 de novembre hi ha prevista una reunió amb els veïns per explicar
en què consistiran aquests treballs que s'iniciaran el mes de novembre/desembre.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment
En març del 2019 es va requerir a la comunitat de Sant Eugeni núm. 7 per tal de revisar
l'estructura horitzontal de tot l'edifici arran de la ITE amb deficiències greus presentada
pel tècnic de la comunitat.
En febrer de 2020 es va mantenir una reunió amb els presidents de la comunitat a la
qual va assistir la regidora del districte i tècnics de l'àrea d'Espai Públic. En l'esmentada
reunió van comentar que la patologia que s'ha posat de manifest en el seu edifici,
afecta a tot el bloc, ja que és deguda al sistema constructiu i que si no es requeria a
totes les comunitats, la patologia persistiria.

25/06/20

2.631

MOCIÓ PER A IMPULSAR LA RESOLUCIÓ DELS
PROBLEMES ESTRUCTURALS EN ELS
HABITATGES DELS "BLOCS CIUTAT COMTAL" DEL
BARRI DE SANT JOSEP

ERC-AM

Aprovada

L'Ajuntament es va comprometre a analitzar i verificar el tema, i es va concloure que
efectivament, tots els blocs de la zona podrien tenir aquesta patologia, atès el sistema
constructiu i l'època en què es van construir i que la solució hauria de ser més global i
no per comunitats en concret.
Es va mantenir una altra reunió el juliol del 2020 a la qual va assistir el regidor d'Espai
Públic i la directora d'aquesta àrea amb els representants del barri i de les comunitats,
a la qual se'ls hi va comunicar que les problemàtiques i patologies detectades
inicialment pels tècnics municipals, podria ser estructural i afectar a tots els edificis del
sector Ciutat Comtal construïts a la mateixa època. Atès l'àmbit, es va comunicar que
caldria un informe tècnic més profund i acurat que s'encarregaria externament, i que
faria una diagnosi dels edificis i les patologies d'aquests.
Quan conclogui l'estudi que s'hi ha de realitzar sobre les patologies que afecten els
edificis, és podran determinar les intervencions que s'han de dur a terme i si s'escau, la
cerca recursos d'altres administracions o altres fórmules per permetre establir ajudes al
veïnat afectat, atenent a les possibles necessitats.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
25/06/20

2.632

MOCIÓN PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA
DE HONOR DE LA CIUDAD A LOS SANITARIOS Y
SERVICIOS ESENCIALES POR SU LABOR AL
FRENTE AL COVID-19

PP /
Adhesió de:
Cs

Aprovada
amb
esmenes

L'Ajuntament té pendent la celebració d'un acte públic de reconeixement a tots els
sanitaris i serveis essencials per la seva labor i dedicació davant de la COVID-19, el
qual es realitzarà tan aviat aquesta situació d'excepcionalitat ho permeti.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

25/06/20

2.633

MOCIÓN PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE
ESPAÑA LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA REGLA DEL
GASTO Y UNA MAYOR AUTONOMÍA EN LA
DISPOSICIÓN POR PARTE DE LOS
AYUNTAMIENTOS DEL SUPERÁVIT MUNICIPAL
PARA ABORDAR LA CRISIS GENERADA POR EL
COVID-19

Cs

Aprovada

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

25/06/20

2.635

MOCIO PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA QUE AIXEQUI LA SUSPENSIO DE LA
PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER
CONTRIBUIR A MINIMITZAR L'IMPACTE ECONOMIC
I SOCIAL DE LA COVID19 EN ELS LLOGUERS
D'HABITATGE HABITUAL

PSC-PM

Aprovada

Mitjançant l'enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l'acord aprovat.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
25/06/20

2.636

MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA
INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL
LGTBI

ERC-AM /
Adhesió de:
LHECP-ECG

Aprovada

El consistori de la ciutat de l'Ajuntament de L'Hospitalet expressa el reconeixement del
dret que tenen totes les persones de viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i
d'identitat sexual i de gènere, i es compromet a treballar en la normalització social del
col·lectiu de persones LGTBI.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment
El consistori de la ciutat de l'Hospitalet de Llobregat es compromet a lluitar contra la
LGTBIfòbia, a atendre a la defensa i protecció integral de les persones LGTBI,
especialment en aquelles franges d'edat de formació o de major dependència com són
la infància, joventut i la tercera edat, i a desplegar i aplicar la Llei 11/2014 per per
garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per
eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre municipi.

25/06/20

2.636

MOCIÓ EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA
INTERNACIONAL DE L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL
LGTBI

ERC-AM /
Adhesió de:
LHECP-ECG

El consistori de la ciutat de L'Hospitalet es compromet a que tota actuació,
desplegament de polítiques, tràmits i comunicacions garanteixin els drets de les
persones i la diversitat familiar LGTBI.
Aprovada

L'Ajuntament de L'Hospitalet acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els
colors de l'arc de Sant Martín com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de
persones LGTBI.
L'Ajuntament de l'Hospitalet referma la seva declaració com a municipi respectuós amb
la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i institucions del
nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament LGTBI
Mitjançant l'enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l'acord aprovat.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

22/07/20

22/07/20

2.639

2.640

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE
SALUT, PER A UN NOU PACTE NACIONAL DE
SALUT DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA
PRIVATITZACIÓ DE SERVEIS DUTS A TERME PEL
DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT
DE CATALUNYA

LHECP-ECG

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO

Cs

Aprovada
Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat

Aprovada

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

22/07/20

Ref.

2.640

Text moció

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
PARA MEJORAR LA TRANSPARENCIA, EFICIENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE
AYUNTAMIENTO

Presentadors

Cs

Resultat

Aprovada

Seguiment
L'ajuntament ha treballat i està treballant en els diferents instruments de gestió que es
relacionen a l'informe 53/2020 de la Intervenció general municipal amb l'objectiu de la
millora de la gestió municipal.
La finalitat es corregir les qüestions que s'indiquen mitjançant la programació de la seva
execució concreta en el marc de la planificació i priorització de necessitats corporativa.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

22/07/20

2.641

MOCIÓN PARA LA EJECUCIÓN URGENTE DE
MEDIDAS SOSTENIBILIDAD MEDIOAMBIENTAL EN
LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Cs

Aprovada

Es farà l'encàrrec al departament de gestió i prevenció de residus municipal, de l'estudi
d'una proposta per a implementar allò que s'insta en aquest acord.

Es transmetrà la necessitat als Serveis Centrals municipals, per tal que vehiculin el
contracte de subministrament pertinent.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
22/07/20

2.642

MOCIÓ PROPOSANT LA DEROGACIÓ DE LA
REFORMA LABORAL

ERC-AM

Aprovada
amb
esmenes

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
Actualment ja s'està portant a terme un Pla d'Urbanisme tàctic desenvolupat amb més
velocitat degut el COVID.

22/07/20

2.643

MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE
MOBILITAT ACTIVA A L'HOSPITALET

El PMUS aprovat al 2016 va contar amb un ampli procés participatiu, més de 1000
persones
ERC-AM

Aprovada
El PMUS és el que determina les actuacions que s'estan protan a terme. Aquest Pla es
va aprovar al 2016 i va contar amb un 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, són l'eix del PMUS. L'òrgan que por fer el seguiment del desenvolupmanet
del PMUS és el propi PMUS
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment
El PMUS romandrà vigent fins l'any 2022-2023. Tal com s'ha explicat va contar amb un
ampli procès participatiu en diferents àmbits socials.
L'Ajuntament fa 5 anys que fa ampliació progresiva d'estacionaments en calçada per
motocicletes buscant una proporcionalitat en el número d'estacionaments entre
vehícles i motos.
Les biciletes hauren d'aparcar sempre en els llocs reservats per a la bicicleta
Un cop consultada l'àrea d'Espai Públic, Habitage, Urbanisme i Sostenibilitat ens
informa:

22/07/20

2.643

MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE
MOBILITAT ACTIVA A L'HOSPITALET

Aquest Ajuntament treballa des de l'any 1998 en temes realiconats amb la millora de
l'accessibilitat i s'han fet diferents campanyes al llarg dels anys per a la millora de la
mateixa amb actuacions com l'ampliació de voreres, construint guals de vianants,
modificant els elements de mobiliari urbà, com papereres, fonts, bancs, seisnets
individuals,etc. Tot el mobiliari de la ciutat (pilones, senyals, bancs, quioscs, cabines
ONCE, armaris de serveis,etc.) es col·loca amb aquests criteris d'accesibilitat. Això no
impedeix que sigui possible, que en un moment determinat donada la quantitat d'agents
que treballen a la ciutat, (empreses de subministraments, constructores, etc.) alguns
elements no estiguin ben colocats.
ERC-AM

Aprovada
Per altra banda, existeixen elements, com les pilones transversals a les voreres, que es
van treient paulatinament. Tot i així, el nostre Ajuntament treballa per buscar l’equilibri
entre l’accessibilitat de persones amb deficiències de mobilitat o visuals i el de cercar
solucions addients per evitar l’actitud incívica d’alguns ciutadans.

L'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat informa; L'Ajuntament de
L'Hospitalet no disposa d'un "Pla de Bancs" a la ciutat. A l'hora de procedir a la
col•locació de bancs a l'espai públic, es tenen en compte les següents factors:1.-Els
bancs es colocaran en parcs i places per afavor a la sociabilització de les persones, en
zones d'ombra i zones de sol per tal de millorar el confort.2.- Es poden colocar bancs i
cadires amb diferents agrupacions.3.- La situació serà "mirant" a l'espai : cap al mig
de la plaça.4.- Es colocaran dins de l'espai de les zones infantils, garantint la seguretat
de les zones de jocs.5.- Es colocaran en Rambles i passejos (rambla Marina, rambla
Just Oliveres, avinguda Primavera...), que servei tant pel descans del vianants com per
a la creació de zones de convivència.6.- Es colocaran, preferentment, cadires en espais
de manera estràtegica, en voreres que no permetin l'estacionament de manera incívica,
de vehicles sobre la vorera.7.- Sempre que sigui possible (per temes d'accessibilitat)
davant les escoles , davant dels casals de gent gran o espai habituals de
sociabilització, com per exemple, davant dels mercats municipals (mercat de la Florida,
etc), 8.- En voreres de més de 4 metres si és possible.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment
EPHUS ens comunica que ja s'ha dissenyat algun carrer en el qual es guanya espai a
la calçada per plantar arbres i continuar amb l'aparcament. Aquests ajuntyament
seguirà treballant en el disseny d'aquest tipus d'elemnts per guanyar espais als
vianants, sempre que la configuració dels mateixos ho permetin.
No es considera la cadira o seient individual un element hostil. Els seients individuals
permeten el descans i mitjançant agrupacions d'aquests elements, la mateixa
sociabilització que els bancs comuns, però a més tambñe ens ajuda a dificultar l'ús
incivic de vehicles i usuaris abans esmentat. Per altra banda, també es poden situar en
zones amb menys espai disponible i per altra banda i ara especialment, amb la situació
sanitaria actual, hi ha veïns i veïnes que demanem aquest tipus de seients ja que
permet guardar les distàncies de seguretat establertes.

22/07/20

2.643

MOCIÓ PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE
MOBILITAT ACTIVA A L'HOSPITALET

ERC-AM

Aprovada

Segons informació faciitada per l'àrea d'EPHUS, donada la problemàtica existent amb
l'ús incívic i inadequat d'aquests elements, que poden ser utilitzats com a punt de
trobada en horari nocturn, provocant-s'hi sorolls per part dels usuaris incívics, i per tant
molèsties al veinatge de l'entorn, la seva col•locació en carrers o places properes als
habitatges, s'acorda abans amb els responsables dels districtes, que son els que millor
conèixen el territori i les seves necessitats.
La configuració de la nostra ciutat fa inviable la col•locació fixa d'aquets elements cada
50 metres, i no tindria cap sentit, ja que el banc ha de ser un element de millora de l'ús
de l'espai públic i és important coneixer la dinàmica de la ciutadania i dels barris de la
ciutat.
S'ha el·laborat el disseny del mateix i en breu serà informat a la ciutadania mitjançant la
seva incorporació en l'espai web de l'àrea d'Espai Públic de la plana web municipal,
implementant-s'hi als mapes cartografics ja existents en l'esmentat espai".

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

22/07/20

2.645

MOCIÓ PER MILLORAR LA QUALITAT DE LES
INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENT I
DISTRIBUCIÓ D'ELECTRICITAT A L'HOSPITALET I
PER CONVERTIR L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EN OPERADORA
ENERGÈTICA

ERC-AM

Aprovada
amb
esmenes

A fi i efecte d'instar a les companyies energètiques implicades en els serveis de
subministrament a la ciutat, sobre les accions que es proposen en aquest acord, està
prevista una reunió pel dia 19 de novembre de 2020 amb la major subministradora i
gestora de xarxa a la ciutat - l'empresa FECSA-ENDESA- per tractar sobre l'estat
actual de les inversions en millores i renovació de la xarxa a L'Hospitalet i les propostes
d'inversions per l'any 2021.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

22/07/20

Ref.

Text moció

2.645

MOCIÓ PER MILLORAR LA QUALITAT DE LES
INFRAESTRUCTURES DE SUBMINISTRAMENT I
DISTRIBUCIÓ D'ELECTRICITAT A L'HOSPITALET I
PER CONVERTIR L'AJUNTAMENT DE
L'HOSPITALET DE LLOBREGAT EN OPERADORA
ENERGÈTICA

2.647

MOCIÓ SOBRE L'EMERGÈNCIA EDUCATIVA I EL
CURS ESCOLAR 2020-21: "ESCOLES SEGURES,
PERÒ ESCOLES OBERTES"

Presentadors

ERC-AM

Resultat

Aprovada
amb
esmenes

Seguiment

Des de l'Àrea d'Espai Públic es treballarà amb l'Àrea de Participació en la definició
d'una campanya, per incentivar i fomentar l'eficiència energètica per tal de reduir els
consums familiars i millorar l'estalvi a la factura energètica, a la vegada que evitem
emissions de CO2, que estarà adreçada als públics indicats en l'acord de la moció.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
23/09/20

PSC-PM

Aprovada

LHECP-ECG

Aprovada
amb
esmenes

Mitjançant l'enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l'acord aprovat.
I s'informarà en la sessió del Plenari del Consell Educatiu que tindrà lloc el proper 16 de
novembre de 2020.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
23/09/20

2.649

MOCIÓ EN SUPORT D'UN PACTE D'ESTAT PEL
DRET A L'HABITATGE

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

23/09/20

2.650

MOCIÓ PER A EXIGIR CANVIS LEGISLATIUS PER A
L'ERRADICACIÓ DEL MALTRACTAMENT ANIMAL I
PER A L'ADHESIÓ AL"PACTO DE TEGUISE"

Amb l'aprovació de la nova ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d'animals, es van fer unes sessions formatives a agents de la Guàrdia Urbana.
LHECP-ECG

Aprovada
Des del 23 d’octubre de 2020 l’Ajuntament està adherit al Pacte de Teguise, contra el
maltractament animal
Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat

23/09/20

2.655

MOCIÓ REFERENT A LA UTILITZACIÓ DE LA
TOTALITAT DEL SUPERÀVIT DE L'AJUNTAMENT A
POLITIQUES SOCIALS, D'AJUDA AL PETIT
COMERÇ I A LA PETITA I MITJANA EMPRESA

ERC-AM

Aprovada

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.
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3. Relació de les mocions aprovades, amb el detall del seu seguiment
Data Ple

Ref.

Text moció

Presentadors

Resultat

Seguiment

Mitjançant l’enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dóna per
complimentada la tramitació de l’acord aprovat

23/09/20

2.655

MOCIÓ REFERENT A LA UTILITZACIÓ DE LA
TOTALITAT DEL SUPERÀVIT DE L'AJUNTAMENT A
POLITIQUES SOCIALS, D'AJUDA AL PETIT
COMERÇ I A LA PETITA I MITJANA EMPRESA

ERC-AM

Aprovada

Una vegada suspeses les regles fiscals i els objectius de les mateixes:
- No són d’aplicació les regles del destí del superàvit: No cal destinar-ho a la reducció
de l’endeutament, o excepcionalment a IFS.
- Desapareix també l’obligació de destinar els majors ingressos no previstos en el
pressupost inicial a la reducció de l’endeutament.
Per tant, l’Ajuntament amb caràcter general pot destinar el superàvit a finançar una
major despesa: Promoure diferents polítiques municipals per combatre els efectes
socials i econòmics de la pandèmia.

S'ha realitzat la tramitació administrativa dels trasllats indicats a la moció.

23/09/20

2.656

MOCIÓN PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN
MUNICIPAL CONTRA LA OCUPACIÓN ILEGAL

Cs /
Adhesió de:
PP

Aprovada
amb
esmenes

Mitjançant l'enviament dels corresponents trasllats indicats a la moció, es dona per
complimentada la tramitació de l'acord aprovat

Desde el área de Convivencia y Seguridad recogemos la petición expresada en este
punto y lo remitiremos a la Junta local de Seguridad.

Desde el Àrea de Convivencia y Seguridad recogemos la petición expresada en este
punto y lo remitiremos a la Junta local de Seguridad.
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