ACTA DE L’AJUNTAMENT PLE
Sessió:
Tipus:
Lloc:
Data:
Hora:

2/2021 Ple
Ordinària
Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència
27 de gener de 2021
16:35 hores fins a les 20:33 hores

Hi assisteixen:
Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
Laura García Manota
Olga María Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
Mª Petra Saiz Antón
Mª 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
Regidora
Regidora
Regidora
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor/a
Regidor
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

S’excusen:
Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor portaveu del grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.
Sra. Ana M. González Montes, regidora portaveu del grup polític municipal de L’Hospitalet en
Comú Podem – En Comú Guanyem.

Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per 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, vigent per la pròrroga efectuada al Reial
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Decret 956/2020, de 3 de novembre, i que ha motivat l’adopció de les mesures en matèria de
salut pública vigents al territori de Catalunya per la Resolució SLT/133/2021, de 22 de gener.

SRA. ALCALDESSA
Bona tarda, fem la benvinguda a tots els regidors i regidores i a tot el públic que ens pugui estar
seguint a través dels mitjans que estan habilitats per seguir el Ple. Comencem amb la
comprovació de la presència dels regidors i regidores i demanaria a la Sra. Secretària que faci
lectura de l’ordre del dia.

A continuació l’alcaldessa-presidenta 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.

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 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.

1. LECTURA I APROVACIÓ DELS ESBORRANYS DE LES ACTES DE LA SESSIÓ
ORDINÀRIA DEL 23 DE DESEMBRE DE 2020 i SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL 20 DE
GENER DE 2021.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació als esborranys de les actes corresponents a les
sessions de 23 de desembre de 2020 i 20 de gener de 2021, respectivament,, 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.

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. PRESA DE POSSESSIÓ DEL CÀRREC DE REGIDORA DE LA SRA. IMAN AISA
ABDELLAOUI.
(AJT/1884/2021 Secretaria General del Ple)

SRA. SECRETÀRIA
El punt segon és la pressa de possessió del càrrec de regidora de la senyora Iman Aisa
Abdellaoui. Consta expedida certificació al seu favor de la Junta Electoral Central i ha complert
els requisits exigits per l’article 75 de la Llei reguladora de les bases de règim local per a la
presa de possessió del seu càrrec, el qual es perfecciona amb el jurament o promesa que ha
d’efectuar de manera personal en aquest acte.

SRA. ALCALDESSA
El primer que haig de preguntar doncs a la Sra. Iman Aisa és si accepta el càrrec de regidora.
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SRA. AISA ABDELLAOUI (PSC)
Si ho accepto.

SRA. ALCALDESSA
Ara hauria de fer lectura del jurament o promesa.

SRA. AISA ABDELLAOUI (PSC)
Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal, con
lealtad al Rey, guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado,
así como el Estatuto de Autonomía de Cataluña y el resto del ordenamiento jurídico.

SRA. ALCALDESSA
Aquest és un acte una mica diferent als habituals. No és habitual donar la benvinguda a un
regidor o una regidora en aquesta situació, però seràs la primera regidora que accedeix de
forma telemàtica a la seva condició de regidora de l’Ajuntament de l’Hospitalet. Donar-te la
benvinguda, i de mica en mica intentarem que puguis conèixer a tots els regidors i regidores
que estan avui i esperem i desitgem que facis una excel·lent feina amb aquesta dinàmica que
estem en el dia d’avui. Per part de secretaria no se si sobre aquest punt hem d’afegir alguna
cosa més.

SRA. SECRETÀRIA
No, ja està.

SRA. ALCALDESSA
Esta tot formalitzat? Doncs continuem amb la part resolutòria del ple i començarem per la
Comissió Permanent de Presidència.

I.- PART RESOLUTÒRIA
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
ALCALDIA - PRESIDÈNCIA
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
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.
ACORD 3. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 11559/2020, DE 24 DE
DESEMBRE, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT DE REGIDOR/A
PRESIDENT/A DEL DISTRICTE VI (Bellvitge-Gornal).
(AJT/34875/2019 Secretaria General del Ple)

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió sobre aquest punt? Si no hi ha res, doncs, és simplement donar
compte. Perdó, Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí moltes gràcies Alcaldessa. Com sempre comencem la nostra intervenció reclamant la
llibertat dels presos polítics i el retorn dels exiliats. Persones honestes, persones de pau que
estan empresonades per defensar el dret a decidir, per defensar la democràcia.
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A ningú se li escapa que aquest dictamen que vostès porten és degut i motivat per la renúncia
del Sr. Cris Plaza que està imputat, que està en llibertat amb càrrecs pel presumpte cas de
corrupció. I també hem pogut veure com la persona que havia de rellevar al Sr. Cris Plaza no
va agafar l’acta perquè possiblement i presumptament havia cobrat en negre, en el cas del
Consell Esportiu.
Des d’aquest grup municipal tornem a demanar pel bé de la ciutat, pel bé de la institució i per al
bé de l’esport, que les persones que en aquests moments estan investigades, que estan
imputades pel Consell Esportiu i que són membres d’aquest consistori que s’apartin pel bé de
la institució i pel bé de l’esport. I una vegada més, li reclamem a l’Alcaldessa que s’aparti, igual
que s’aparti el tinent d’alcalde, el Sr. Cristian Alcázar.

SRA. ALCALDESSA
Alguna qüestió més sobre aquest punt, el número 3, que és un donar compte? Doncs si no hi
ha alguna cosa més, passaríem al punt 4.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“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 11559/2020, de 24 de desembre, relatiu al nomenament de regidor/a president/a del
Districte VI (Bellvitge-Gornal), i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DEL NOMENAMENT
PRESIDENT/A DEL DISTRICTE VI (Bellvitge-Gornal). AJT/34875/2019

DE

REGIDOR/A

ATÈS que a l’inici del mandat derivat de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de
maig de 2019, la Excma. Sra. Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la corporació,
nomenada en la sessió constitutiva del ple del 15 de juny de 2019, va dictar el Decret
5700/2019, de 17 de juny, de divisió de l’administració municipal executiva en nou àrees
executives. Aquest Decret es va modificar pel Decret 4714/2020, de 7 de maig, i posteriorment
es va determinar una nova divisió d’àrees per adaptar el seu àmbit d’actuació mitjançant el
Decret de l’Alcaldia 6387/2020, de 3 de juliol, avui vigent.
ATÈS que per Decret 5703/2019, de 17 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia
titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern i els/les Regidors/es Presidents/es de Districte,
que va ser modificat parcialment pels Decrets: 5709/2019, de 20 de juny, 4737/2020, de 8 de
maig, 5854/2020, de 18 de juny i 6039/2020, de 22 de juny.
ATÈS que per Decret 6389/2020, de 3 de juliol es va efectuar nomenament i/o confirmació
dels/de les titulars d’àrea, regidors/es de govern, regidories adjuntes, i regidors/es
presidents/es de districte i delegació de facultats de l’alcaldia en relació a les diferents àrees en
les quals es divideix l’administració executiva municipal, publicat al BOPB el 13/07/2020,
actualment vigent.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència de 23 de desembre de 2020, d’inici de l’expedient
de substitució de la presidència del Districte VI (Bellvitge-Gornal), per motiu de la renúncia al
càrrec de regidor del Sr. Cristobal Plaza Lao, de la qual el ple municipal va prendre
coneixement en la sessió ordinària de la mateixa data.
ATÈS que l’article 28 del vigent reglament orgànic de participació ciutadana (BOPB
25.02.2013) determina que la presidència del Districte correspon a un/a Regidor/a delegat/da
de l’alcaldia, nomenat/da i cessat/da, lliurement per aquesta, si bé un/a Regidor/a pot exercir la
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presidència de dos o mes districtes.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12 de gener de 2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4.e) i g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- DESIGNAR nova regidora-presidenta del Districte VI (Bellvitge-Gornal) a la Sra.
Maria Teresa Revilla Sánchez, la qual mantindrà així mateix la seva actual condició de
regidora-presidenta del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu).
SEGON.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades al Decret
6389/2020, de 3 de juliol (BOPB de 13.07.2020).
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’article 44 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, i en la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 38.5 del
Reglament de Govern i Administració i l’article 9.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que es convoqui, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament,
a l’Assessoria Jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i la Tresoreria, i a les
Àrees i als Districtes i fer-ho públic a la intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Regidora Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, i a la resta dels/de les regidors/es de l’ajuntament, els
quals poden interposar, el recurs que figura a continuació.
..../....
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 53/2021, DE 8 DE GENER,
RELATIU A LA MODIFICACIO DE LA DIVISIÓ DE L’ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET VIGENT DETERMINADA PEL DECRET 6387/2020, DE 3
DE JULIOL.
(AJT/34477/2019 Secretaria General del Ple)

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. No sé què passa però l’operativa de la maneta avui de moment està
donant dificultats i per això feia senyals de fum.
En qualsevol cas, tot i donant-nos per assabentats, hem de confessar, que els integrants, les
integrants de l’equip de govern, ens desperten certa enveja. Nosaltres som gent molt senzilla,
molt limitada, amb una capacitat política i de treball comú i ordinària, mentre que l’equip de
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govern està format per gent excepcional amb la capacitat per presidir i gestionar dos districtes
de la segona ciutat de Catalunya i una responsabilitat, sense que es deteriori el bon
funcionament de l’administració municipal i garantint els drets dels ciutadans i ciutadanes.
Així s’entén que persones tan excepcionals siguin insubstituïbles, fins i tot aquelles objecte
d’investigació judicial per conductes delictives, com és el cas d’un dels Tinents d’alcalde o la
pròpia Alcaldessa, prescindint de part de les regidores del seu grup i, fins i tot, d’aquells que
semblen ser més lleials als interessos de la ciutadania que als del partit al govern de la ciutat.
Enhorabona, mai havia conegut gent tan insubstituïble a la nostra ciutat.
Malauradament l’ètica, la transparència i l’excepcionalitat a la gestió municipal no sembla estar
a l’alçada d’aquesta increïble capacitat, motiu que ha portat a la ciutat a ser objecte de
desprestigi immerescut per l’actuació suposadament irregular d’algunes persones, que situen
sota sospita l’actuació del govern municipal.
S’entesten a no assumir responsabilitats polítiques i a fer veure que tot continua igual, quan és
clar que mai tornarà a ser-ho. Prenguin la iniciativa i entomin les conseqüències de les seves
actuacions i omissions, i sinó algú acabarà prenent aquestes decisions per vostès.
Francament, torna a ser decebedor que es confirmi la continuïtat a les responsabilitats de
govern de persones investigades que, precisament per això, lamento haver de dir que no
inspiren gens de confiança per a la gestió dels interessos públics i de la ciutadania.
S’entesten a no assumir responsabilitats polítiques i a fer veure que tot segueix igual, i mai més
tornarà a ser-ho. Si us plau, apartin-se de les seves responsabilitats. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Me disculpo ante la Sra. Iman Aisa, porque hoy es un día muy especial para ella, pero yo tengo
que tomar la palabra para contestar al Sr. Antoni García.
En primer lugar, buenas tardes a todos y en especial a los ciudadanos que estén siguiendo el
Pleno por streaming. No sé si una mentira repetida muchas veces es posible desmentirla con la
veracidad de los hechos, pero por intentarlo no va a quedar.
El portavoz de Esquerra Republicana vuelve a mentirnos sobre unos ficticios presos políticos
que han sido perseguidos, que están encarcelados por defender unas ideas. Nosotros nos
vemos en la obligación de volver a recordarle que en España no hay presos políticos y que no
hay nadie encarcelado por sus ideas. Las ideas no se persiguen en un país democrático.
España es un país democrático en que ustedes tienen representación parlamentaria, tanto a
nivel autonómico como nacional y donde defienden sus ideas con total libertad.
Los condenados en firme por el Tribunal Supremo lo han sido por haber cometido sendos
delitos de sedición y malversación, repito sedición y malversación. Es el delito con el que
ustedes se llenan la boca cuando presuntamente afecta a otros partidos.
Las conductas objeto de condena, Sr. Antoni García, no son ideas, son hechos y los hechos
prohibidos se han de perseguir, so pena de un trato de privilegio completamente ajeno a la
democracia. Somos espectadores de solemnidad al hablar de la mentira de los presos políticos
y esa impostura, permítame, en esa impostura permítame recordarle las palabras de Santiago
Rusiñol muy adecuadas a su aptitud, entrecomillo “de todas las formas de engañar a los
demás, la pose de seriedad es la que hace más estragos”. Muchas gracias.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
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“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 53/2021, de 8 de gener, pel qual es modifica la divisió de l’administració municipal de
l’Ajuntament de l’Hospitalet vigent determinada pel Decret 6387/2020, de 3 de juliol i que sense
incloure el règim de recurs, literalment diu:
“ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, la Excma. Sra.
Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la ciutat va dictar el Decret 5700/2019, de 17 de
juny, pel qual es va determinar la divisió de l’administració municipal en 9 àrees executives, el
qual va ser modificat pel Decret 4714/2020, de 7 de maig.
VIST que per Decret de l’Alcaldia 6387/2020, de 3 de juliol, esmenat pel Decret 6425/2020, de
6 de juliol, es va establir una nova divisió de l’administració municipal en vuit àrees executives,
d’aquests decrets es va donar compte al Ple en sessió de 22 de juliol de 2020.
ATÈS que l’acord del Ple de 23 de desembre de 2020 disposa la dissolució de l’òrgan de gestió
tributària, amb efectes de l’1 de gener de 2021, així com la necessitat de determinar els òrgans
a qui correspondrà exercir les competències a ell atribuïdes, coincidint amb la vigència de la
delegació en matèria de tributs, acordada pel Ple en sessió de 9 d’octubre de 2020, en
l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona, (BOPB 04.11.2020).
ATÈS que les determinacions previstes a l’apartat anterior i la vigent disposició addicional
tercera del reglament orgànic de govern i administració (BOPB 28.12.2020), fan necessària la
determinació de les atribucions de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Esports i
Joventut.
VIST que l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local,
atribueix a l’Alcaldia, entre altres funcions, la d’establir l’organització i estructura de
l’administració municipal executiva, sens perjudici de les competències atribuïdes al Ple en
matèria d’organització municipal per l’article 123.1.c) de la mateixa Llei.
Vist que en desenvolupament de les determinacions legals el Reglament Orgànic de Govern i
Administració vigent a l’article 21.6 atribueix a l’alcaldia la facultat de determinar el número,
denominació i la competència de les diferents àrees de govern que constitueixen el primer
nivell essencial de l’organització municipal.
VIST l’informe de la Secretària General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4.g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- MODIFICAR el Decret 6387/2020, de 3 de juliol, pel que fa a l’Àrea II
PLANIFICACIÓ ESTRATEGICA I ECONOMICA, JOVENTUT I ESPORTS, establint que
correspon a aquesta Àrea la coordinació i gestió de les funcions executives que per raó de la
matèria, activitat administrativa i serveis se li assignen a continuació:
“II. ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONOMICA, JOVENTUT I ESPORTS
1. PLANIFICACIÓ
a. La coordinació i l’elaboració de les directrius necessàries per l’actuació municipal
coordinada de manera transversal.
b. El disseny, l’impuls, el seguiment i la coordinació dels plans i projectes d’interès estratègic
de la ciutat.
c. El disseny i l’impuls de projectes de ciutat, i en especial els associats al patrimoni
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d.
e.
f.
g.
h.

i.
j.
k.

industrial.
La coordinació i la supervisió de caràcter polític de la totalitat dels assumptes que han de
ser sotmesos als òrgans de govern, realitzant tasques de coordinació i/o seguiment.
La iniciativa i la coordinació de l’elaboració de la normativa orgànica municipal.
La coordinació de les activitats i els mitjans relacionats amb els processos electorals,
inclosa la participació en l’elecció a cambres agràries.
La coordinació política dels plans i programes destinats a la recerca de recursos en l’àmbit
de la UE.
L’impuls, la coordinació i la direcció executiva dels programes i projectes objecte de
finançament a través de fons procedents de la UE, de l’AMB i d’altres administracions
públiques.
La identificació de fons de finançament extern per a la gestió dels projectes de ciutat.
L’impuls i el seguiment de L’Hon.
L’impuls i la direcció del PAM.

2. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
S’adscriu a aquesta Àrea aquest òrgan especial sense personalitat jurídica que desenvolupa
les seves funcions d’acord amb el que preveuen els seus Estatuts, en relació a :
a. El desenvolupament i l’alta direcció del conjunt de polítiques estratègiques de caràcter
urbanístic.
b. Els estudis, l’anàlisi i la implantació de les estratègies del desenvolupament urbanístic,
establint els mecanismes adients per portar-les a terme en coordinació amb la resta de les
àrees municipals.
c. L’anàlisi i la recerca de les mesures per al desenvolupament urbanístic de la ciutat.
d. La tramitació dels expedients i procediments administratius en matèria de planejament,
convenis i instruments de gestió urbanística.
e. La tramitació dels procediments administratius per a l’execució del planejament urbanístic
general i del planejament derivat: sistemes d’actuació, regim urbanístic del sòl,
expropiacions, adquisició i alienació de terrenys del patrimoni municipal del sòl.
f. I en general, l’execució de totes les competències que els Estatuts reguladors atribueixen
a aquest òrgan sense personalitat jurídica.
3. INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
Li corresponen les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i
pressupostària en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de
control d’eficàcia amb plena independència que li atribueix l’article 136 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que es concreta a l’article 29 del Reglament
Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a. L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les seves funcions li
atribueixi el ple, o la normativa vigent.
b. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions necessàries per a la realització de les
funcions que li corresponen.
c. Les funcions que la legislació sobre contractes de les administracions públiques atorgui a
la intervenció municipal.
4. COMPTABILITAT
a. Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i d’execució del pressupost de l’entitat.
b. La formació del compte general de l’Ajuntament.
c. La formació dels estats integrats i consolidats del comptes que determina la normativa
vigent i el ple municipal.
d. El registre de factures.
e. Recavar dels organismes i les societats mercantils dependents de l’Ajuntament, la
presentació dels comptes que s’han d’afegir al compte general, així com la resta
d’informació necessària per tal d’efectuar els processos d’agregació i consolidació
comptable.
f.
La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’Ajuntament i l’elaboració de les
circulars i propostes de les instruccions tècniques oportunes i la inspecció de la seva
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g.
h.

aplicació.
La resta de les funcions comptables que recull l’article 204 i següents del RDL 2/2004, que
aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del
pressupost o els reglaments municipals.

5. ORDENACIÓ TRIBUTÀRIA I TRESORERIA
De conformitat amb la Disposició Addicional 3 del vigent Reglament Orgànic de Govern i
Administració s’atribueix a la Tresoreria Municipal:
A. En matèria d’ordenació tributària:
a. La planificació dels recursos de caràcter tributari i altres ingressos de dret públic.
b. L’elaboració i tramitació de les propostes per a l’aprovació de les ordenances fiscals, les
reguladores de preus públics i altres ingressos de dret públic de naturalesa tributària, i les
seves modificacions o supressions.
c. L’elaboració i tramitació del calendari del contribuent.
d. La coordinació en la planificació dels ingressos tributaris amb altres administracions
responsables de la seva gestió, per atribució legal o per delegació.
B. En matèria de gestió d’ingressos:
a. La tramitació dels procediments relatius a la liquidació dels deutes tributaris i de la resta dels
ingressos la gestió dels quals estigui al seu càrrec.
b. El control i el seguiment de les declaracions-liquidacions i autoliquidacions de la totalitat dels
ingressos de titularitat municipal.
c. L’elaboració i la tramitació dels padrons i censos fiscals de gestió pròpia o delegada.
d. La tramitació, la verificació del compliment dels requisits i la concessió dels beneficis fiscals.
e. La tramitació dels procediments relatius a l’anul·lació dels drets liquidats per motiu
d’incidències en la gestió.
f. L’elaboració dels plans d’inspecció dels tributs, en coordinació, si s’escau, amb
l’administració delegada.
g. La investigació, la comprovació i la liquidació dels deutes tributaris d’aquells tributs que
gestiona l’ajuntament.
h. La incoació i la tramitació dels expedients d’inspecció i sanció tributària, dels tributs que
gestiona l’ajuntament.
i. La informació relativa a l’aplicació de les ordenances fiscals.
j. L’assessorament a la resta de serveis municipals sobre la gestió i aplicació de les normes
fiscals.
k. El seguiment i la coordinació de la gestió dels tributs i ingressos que es porti a terme pels
organismes delegats en aquesta matèria.
l. L’elaboració i la proposta de convenis i concerts fiscals.
m. La resta de les atribucions que en matèria de gestió d’ingressos no estigui atribuïda a una
altra Àrea municipal.
C. En matèria de recaptació
a. La tramitació dels procediments i les gestions per al cobrament en període voluntari i
executiu dels drets i els crèdits que corresponen percebre a la hisenda municipal, llevat
d’aquells la recaptació dels quals hagi estat objecte de delegació.
b. El control i el seguiment del cobrament en període voluntari i executiu que porti a terme els
organismes delegats en matèria d’ingressos.
c. El control de la recaptació portada a terme per les entitats col·laboradores i les actuacions
de relació amb aquestes.
d. La tramitació del procediment per a l’aprovació dels comptes de recaptació.
e. La tramitació dels procediments de compensació de deutes.
f. La tramitació dels procediments de reclamació de liquidació d’interessos per retard en els
pagaments dels ingressos municipals.
g. I en general, totes aquelles atribucions que correspongui exercir a l’ajuntament en
matèria de recaptació.
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D. En matèria de planificació financera:
a. L’elaboració de la planificació financera i l’execució del Pla de Disposició de Fons.
b. La tramitació del procediment relatiu a les operacions de crèdit a curt i llarg termini
necessàries per atendre el pagament puntual de les obligacions econòmiques de
l’ajuntament i el finançament dels projectes i programes d’inversions.
c. El seguiment dels calendaris i les previsions de pagament als proveïdors i elaboració dels
informes relatius al compliment dels terminis legals de pagament.
d. L’obertura, la liquidació i el control dels comptes de l’Ajuntament en les diferents entitats
bancàries.
e. La coordinació, l’impuls i la supervisió de la gestió dels ingressos públics i privats de
l’ajuntament.
E. En matèria de caixa:
a. La gestió dels pagaments de la hisenda municipal.
b. La gestió centralitzada de la tresoreria municipal, fons i valors generats, així com la gestió
del registre d’avals de l’ajuntament.
c. La gestió de la caixa de dipòsits municipal.
d. L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les funcions de la tresoreria
general municipal determini el Ple o la normativa vigent.
e. La designació, la supervisió i el control de les habilitacions de la tresoreria.
f. La confecció de les actes d’arqueig, ordinàries i extraordinàries.
g. La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del pressupost
o els reglaments municipals.
6. PROGRAMACIÓ I PRESSUPOSTOS
S’adscriu a aquesta Àrea, l’Òrgan de Programació i Pressupostos, previst a l’article 31 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP de 12.01.2012), i en conseqüència
portarà a terme les funcions que a títol enunciatiu es recullen a continuació.
a. L’organització i coordinació de les funcions relatives a la preparació i elaboració dels
pressupostos d’aquest Ajuntament, en els termes previstos en els arts. 162 a 169 del Decret
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990 de 20 d’abril.
b. La confecció del projecte del pressupost general de l’Ajuntament, l’elaboració de circulars e
instruccions per a l’elaboració del pressupost de l’Ajuntament i la proposta de les Bases
d’execució del pressupost municipal.
c. La incoació i tramitació dels expedients de modificació de crèdit, per tal que l’òrgan
competent efectuï la seva aprovació.
d. La elaboració i la tramitació a l’òrgan competent dels plans de sanejament financer i/o el
disseny dels escenaris de consolidació pressupostària, que hagi de portar a terme
l’administració municipal.
e. L’anàlisi i avaluació dels programes d’ingressos i de despesa que integren el pressupost
general de l’Ajuntament.
f. El seguiment de les subvencions i ajuts que sol·liciti aquest Ajuntament, així com el
seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si
s’escau.
g. El seguiment de les subvencions i ajuts que atorga aquest Ajuntament, així com el
seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si
s’escau. La redacció de les bases generals reguladores de les subvencions i la presidència
de la comissió qualificadora i la seva difusió preceptiva.
h. El seguiment i l’ordenació general del procés d’execució del pressupost; així com dels
certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost.
i. La resta de tràmits i gestions que en relació a l’execució del pressupost municipal que es
determinin a la normativa reguladora de les Hisendes Locals i el reglaments municipals no
atribuïdes a d’altres òrgans.
7. PATRIMONI I ASSEGURANCES
a. La definició del model de gestió patrimonial i la coordinació de totes les àrees intervinents en
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la formació de l’Inventari i la gestió del Patrimoni municipal.
b. La gestió de l’Inventari de Béns i Drets Municipals i de l’Inventari del Patrimoni Municipal del
Sòl i l’Habitatge, així com la tramitació dels procediments necessaris per al seu manteniment
actualitzat.
c. La tramitació dels procediments necessaris per a la gestió de les competències municipals
relatives a l’adquisició, alienació i cessió del béns de domini públic i patrimonials de
l’Ajuntament, que no es trobin expressament assignades a una altra Àrea o que no es
derivin de l’exercici de les competències municipals en matèria urbanística.
d. La tramitació dels procediments necessaris per a la gestió de l’explotació dels immobles
destinats a aparcaments integrats en el patrimoni municipal, així com la gestió dels drets
que corresponguin a l’ajuntament, per qualsevol títol, per a l’explotació d’altres immobles
amb el mateix destí d’aparcament, sempre que no es trobin expressament adscrits a una
altra Àrea.
e. La tramitació dels procediments necessaris per a la constitució de drets reals i/o personals
en favor de la corporació, llevat de la iniciativa en els procediments relatius als
arrendaments d’immobles que correspondran a les respectives àrees.
f. La tramitació dels procediments administratius per a les autoritzacions de les utilitzacions
temporals del béns de domini públic: llicències d’ocupació temporal, llevat d’aquelles que
per raó de la seva finalitat es troben atribuïdes a d’altres àrees.
g. La iniciativa en la tramitació dels procediments relatius als contractes de naturalesa
patrimonial o a proposta de les diferents àrees.
h. La gestió de les pòlisses d’assegurances que contracti l’Ajuntament.
i. La gestió de competències i la tramitació dels procediments administratius en matèria de
reclamacions de responsabilitat patrimonial.
j. I en general, la resta de competències i tramitació dels procediments en matèria de gestió
del patrimoni municipal que no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.
8. CONTRACTACIÓ
a. La tramitació dels procediments per a l’adjudicació de contractes d’obres, de concessió
d’obra pública, de gestió de serveis públics, concessió de serveis, de subministraments, de
serveis, contractes administratius especials i contractes privats, així com els contractes
sotmesos a la legislació patrimonial, qualsevol que sigui la seva quantia, els actes relatius a
l’execució, pròrroga, modificació, interpretació, resolució de contractes i tots aquells actes
que es derivin de la seva execució. Això sens perjudici que la iniciativa i l’impuls dels
contractes correspondrà a les respectives Àrees en atenció a les matèries, activitats i
serveis que gestionen segons la divisió que s’efectua per aquest Decret.
b. La tramitació, a proposta de les diferents àrees, dels contractes menors de despesa
d’inversions d’import superior a 5.000 euros i de despesa ordinària que no es tramitin pel
procediment de bestreta.
c. La tramitació centralitzada de les encomanes de gestió i encàrrecs a les societats de capital
íntegrament municipal, a proposta de les diferents àrees municipals que exerceixin la
iniciativa.
d. La tramitació centralitzada del procediment per la determinació o el canvi en la forma de
gestió dels serveis de titularitat municipal. a proposta de les diferents àrees municipals que
exerceixin la iniciativa.
e. La tramitació dels procediments seguits per a l’aprovació dels projectes i memòries
valorades de les obres locals, llevat de les compreses en els projectes d’urbanització.
f. La tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d’interpretar els contractes o
portar a terme la modificació, revisió de preus, imposició de penalitats contractuals,
resolució de contractes, o qualsevol altra incidència en l’execució d’aquests.
g. La tramitació dels procediments per a la resolució dels recursos en matèria de contractació
en via administrativa.
h. La tramitació dels procediments per a l’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut derivats
dels contractes de l’ajuntament.
i. La tramitació dels procediments per a la convalidació o conversió d’actuacions en matèria
de contractació, a iniciativa de l’àrea responsable.
j. La redacció de plecs, o disposicions de caràcter general en matèria de contractació, inclosa
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l’elaboració de propostes d’acords de reserva social dels contractes previstos en la
Legislació de Contractes del Sector públic, a iniciativa o en coordinació amb les àrees
gestores.
k. Els actes administratius de compliment de les obligacions formals establertes en la legislació
de contractes del sector públic.
l. La col·laboració en la planificació de la contractació, d’acord amb les propostes de les àrees
gestores.
m. I en general, les competències en matèria de contractació que corresponguin a l’Ajuntament
i no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.
9. SERVEIS CENTRALS
a. L’adquisició centralitzada de materials i subministraments per atendre les necessitats
comuns de tots els serveis, centres i dependències de l’organització municipal, que no es
trobin expressament atribuïda a una altra Àrea.
b. La distribució i la verificació dels materials i subministraments inclosos en el paràgraf
anterior, així com l’emmagatzematge, redistribució, destí i/o eliminació dels materials usats,
retirats de les dependències municipals.
c. La coordinació dels serveis municipals per a executar les actuacions necessàries per als
trasllats amb la finalitat de l’habilitació, l’adequació i la modificació dels espais i les
dependències municipals.
d. La iniciativa i la gestió dels contractes relatius als sistemes digitals de tractament de la
documentació
e. L’adquisició i manteniment dels vehicles oficials de l’Ajuntament.
f. La iniciativa, gestió i control dels serveis de senyalització interna.
g. L’organització dels serveis de missatgeria, repartiment i distribució de documentació,
comunicacions postals i el seu control.
h. La iniciativa i la gestió dels contractes dels serveis de neteja d’edificis municipals llevat dels
destinats a la neteja dels centres d’ensenyament.
i. La tramitació dels contractes menors de despesa d’inversions d’import inferior a 5.000 euros
i aquells de despesa ordinària que tinguin caràcter transversal i es tramitin pel procediment
de bestreta. Restant dins de cada Àrea la iniciativa de tots els contractes menors relatius al
seu àmbit competencial, així com la tramitació de la contractació d’aquells de despesa
ordinària que es tramitin pel procediment de bestreta.
10. INFORMÀTICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
a. La gestió del sistema d’informàtica municipal i el suport a la interrelació dels processos i
sistemes amb d’altres administracions públiques.
b. La gestió tecnològica de la intranet i de la pàgina web municipal.
c. L’elaboració de protocols i polítiques d’auditoria de seguretat d’acord amb l’Esquema
Nacional de Seguretat.
d. La tramitació dels procediments per a l’obtenció, renovació i seguiment dels certificats de
signatura digital del personal al servei de l’ajuntament i dels membres de la Corporació.
e. El desenvolupament i la implementació de les eines i els programes informàtics de gestió
municipal.
f. El disseny de les plataformes i de les tecnologies de base municipal.
g. La coordinació i el desplegament del pla de sistemes informàtic corporatiu, inclosa la
iniciativa en l’adquisició de llicències per al programari de gestió municipal
h. El manteniment i la reposició dels equips informàtics i les estacions de treball de
l’ajuntament, incloses les destinades a la impressió.
i. La iniciativa i gestió de la contractació centralitzada del subministrament per a les
telecomunicacions (telefonia mòbil, fixa i IP) i el control dels consums.
j. El desplegament del sistema de connectivitat de dades de totes les dependències i
equipaments municipals, directament o de manera coordinada amb les altres Àrees.
k. El servei d’atenció d’incidències en els sistemes de gestió, programari i equips als usuaris.
l. I en general, la resta de les actuacions destinades a la gestió del sistema informàtic
municipal que no es trobin assignades a una altra Àrea.
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11. POBLACIÓ
a. La gestió integral del Padró Municipal d’Habitants.
b. La coordinació amb l’Oficina del Cens Electoral, en relació amb el Cens Electoral del
municipi.
c. Les notificacions de la designació dels membres de les Meses Electorals, en els diferents
processos electorals.
d. Les actuacions de coordinació amb l’INE per a la gestió del padró municipal d’habitants i el
Cens Electoral.
e. I en general, la tramitació dels procediments previstos legalment per al manteniment i revisió
del Padró Municipal d’Habitants.
12. ATENCIÓ CIUTADANA
a. La gestió de la relació amb la ciutadania sobre les seves demandes d’informació i la
tramitació administrativa i sobre la recollida de documents, sol·licituds, incidències, queixes i
suggeriments mitjançant els canals disponibles.
b. La gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i de la Plataforma Telefònica 010.
c. L’adopció de mesures per incorporar la gestió de la informació i l’atenció ciutadana de les
diferents àrees gestores municipals en un únic sistema Integral d’Atenció Ciutadana.
d. La gestió i la coordinació de tots els punts municipals d’informació i atenció ciutadana i de
tots els sistemes d’informació telefònica municipal.
e. I, en general, les totes aquelles actuacions necessàries per tal de dur a terme les activitats i
competències municipals en matèria d’informació i atenció ciutadana.
13. JOVENTUT
a. L’establiment, la gestió i la coordinació de les polítiques públiques en matèria de joventut.
b. La coordinació i la gestió dels recursos destinats a les polítiques de joventut.
c. L’actuació conjunta amb la resta de les àrees municipals per tal d’establir polítiques
encaminades als joves.
d. La promoció de l’associacionisme juvenil.
e. La relació i la col·laboració amb les entitats i les associacions juvenils.
f. La direcció i la gestió de l’oficina jove d’emancipació.
g. La gestió dels serveis municipals per a joves.
h. La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments juvenils municipals i dels
serveis que s’hi presten.
i. La col·laboració en la formació de professionals i altres col·lectius amb especial interès per
la joventut i els seus problemes.
j. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les matèries
anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases d’execució del
pressupost i l’ordenança general de subvencions.
k. La coordinació i la gestió dels programes de voluntariat.
l. La coordinació de les activitats relacionades amb el temps lliure dels esplais i agrupaments,
així com l’atorgament de subvencions dins dels límits previstos a les bases d’execució del
pressupost i l’ordenança reguladora de les subvencions.
m. I en general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de les activitats,
els programes i els serveis que en matèria de joventut porti a terme aquest ajuntament.
14. ESPORTS
a. L’establiment de les necessitats, el règim d’utilització i la iniciativa en la determinació de la
forma de gestió de les instal·lacions esportives de propietat municipal.
b. La iniciativa en la tramitació dels procediments de contractació de la gestió de les
instal·lacions esportives propietat municipal mitjançant qualsevol de les formes de gestió
dels serveis públics previstes en la legislació vigent.
c. La coordinació de la gestió de les Instal·lacions Esportives Municipals i dels seus annexes.
d. El control, el seguiment i la inspecció, dels contractes de serveis, de les concessions i
gestions interessades sobre instal·lacions esportives de titularitat municipal, conforme les
previsions dels respectius plecs de condicions, així com els seus aparcaments i altres
serveis annexes, quan es trobin inclosos en els corresponents contractes.
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e. La tramitació dels procediments administratius destinats a l’atorgament de la utilització de
les instal·lacions esportives municipals, pels usuaris i les entitats.
f. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l’esport, amb
especial èmfasi en l’esport de base, l’escolar i el de persones amb disminució física,
psíquica o sensorial.
g. L’organització de competicions.
h. L’atorgament de subvencions i premis en matèria d’esports, dins dels límits previstos a les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança reguladora de les subvencions.
i. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de la gestió de convenis
amb entitats esportives.
j. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l’associacionisme
esportiu.
k. Les relacions amb organismes públics o privats en relació a programes esportius del
municipi, i el foment del patrocini.
l. I en general, la gestió de l’activitat municipal i tramitació dels procediments en matèria
d’esport.
SEGON.- ESTABLIR que aquest decret iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura, i la
mantindrà mentre no es modifiqui o es revoqui per l’Alcaldia o es produeixi el nomenament d’un
nou/va alcalde/ssa.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple de l’Ajuntament en la propera sessió que es convoqui, en
compliment del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei reguladora de les bases del règim local.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la pàgina web municipal en compliment de l’article 8.1.a)
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon
Govern de Catalunya.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, els/les quals poden
interposar, el recurs que figura a continuació.
.../...”
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

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.
ACORD 5. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 54/2021, DE 8 DE GENER, PEL
QUAL ES NOMENEN I/O CONFIRMEN TITULARS D’ÀREA, REGIDORS/ES DE GOVERN,
REGIDORIES ADJUNTES, I REGIDORS/ES PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE I ES
DELEGUEN FACULTATS DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A LES DIFERENTS ÀREES EN LES
QUALS ES DIVIDEIX L’ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA MUNICIPAL I POSTERIOR DECRET
153 /2021, DE 12 DE GENER, D’ESMENA D’ERROR MATERIAL.
(AJT/34875/2019 Secretaria General del Ple)

SRA. ALCALDESSA
Molt bé hi ha alguna qüestió sobre aquest punt. No em consta cap petició de paraula. Sra.
Lozano que té problemes amb la mà no vol intervenir? Molt bé doncs, passem al punt següent,
el número 6.
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Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“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 54/2021, de 8 de gener, pel qual es nomenen i/o confirmen titulars d’àrea, regidors/es
de govern, regidories adjuntes, i regidors/es presidents/es de districte i es deleguen facultats de
l’alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix l’administració executiva
municipal i posterior Decret 153/2021, de 12 de gener, d’esmena d’error material. El text del
Decret incorporant la rectificació d’errada material, i sense incloure el règim de recurs,
literalment diu:
“DECRET DE NOMENAMENT I/O CONFIRMACIÓ DE TITULARS D’ÀREA, REGIDORS/ES DE
GOVERN, REGIDORIES ADJUNTES, I REGIDORS/ES PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE I
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A LES DIFERENTS ÀREES EN
LES QUALS ES DIVIDEIX L’ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA MUNICIPAL. AJT/34875/2019
ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny, es va determinar, a l’inici del
mandat 2019-2023, la divisió de l’administració municipal en nou àrees executives, el qual va
ser modificat pels Decrets 4714/2020, de 7 de maig.
ATÈS pel Decret núm. 5703/2019, de 17 de juny, complementat pel Decret de l’alcaldia
5709/2019, de 20 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia titulars d’àrea, els/les
Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les Regidors/es Presidents/es de
Districte, i es van delegar les facultats d’aquests òrgans (ambdós publicats al BOPB
d’1.07.2019). Posteriorment, per Decret de l’alcaldia núm. 4737/2020, de 8 de maig, (BOPB de
19.05.2020), es va nomenar una nova regidora de govern de joventut; per Decret núm.
5854/2020, de 18 de juny, es va prendre raó de la renúncia del regidor Cristobal Plaza Lao a la
seva condició de regidor adjunt d’esports, dins de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb
efectes del dia 16 de juny de 2020; per Decret 6039/2020, de 22 de juny, es va prendre raó de
la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin a la seva condició de Tinent d’alcaldia titular
de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes del 22 de juny de 2020, nomenant
temporalment Tinent d’Alcaldia d’aquesta àrea al Sr. Francesc J. Belver i Vallès.
ATÈS que per Decret 6387/200, de 3 de juliol, amb esmena per Decret 6425/2020, de 6 de
juliol, es va establir una nova divisió de l’administració municipal en vuit àrees executives,
vigent en l’actualitat.
ATÈS que per decret de l’Alcaldia 6389/2020, de 3 de juliol (BOPB 13.07.2020) es van
nomenar i/o confirmar els/les titulars d’àrea, regidor/es de govern, regidories adjuntes i
regidors/es presidents/es de Districte i es van delegar facultats de l’alcaldia en relació a les
diferents àrees de la nova administració municipal, establerta al Decret 6387/2020.
Posteriorment, amb motiu de la renúncia al càrrec de regidor del Sr. Cristobal Plaza Lao, de la
qual va prendre coneixement el Ple en sessió de 23 de desembre de 2020, per Decret
11559/2020, de 24 de desembre (BOPB 14.01.2021) es va designar nova Regidora-Presidenta
del Districte VI (Bellvitge-Gornal), a la Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez.
ATÈS que per Decret de data d’avui, aquesta alcaldia, en exercici de les competències que té
atribuïdes per l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, ha modificat les funcions i atribucions que per raó de la matèria, activitats o serveis
corresponen a l’Àrea II, Planificació Estratègica i Econòmica, Esports i Joventut, amb motiu de
la dissolució de l’òrgan de gestió tributària acordada pel Ple municipal en sessió de 23 de
desembre de 2020.
VIST que l’article 124.5 de l’esmentada norma determina que l’alcalde/ssa podrà delegar per
mitjà de decret les competències en la Junta de Govern Local i en els/les seus/ves membres,
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en la resta de regidors/es, i en el seu cas, en els/les coordinadors/es generals, directors/es
generals u òrgans similars amb les limitacions que recull aquest article.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració (BOP
12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
VIST l’informe de la Secretària General del Ple, de l’Ajuntament de 30 de maig de 2019 (L’H
17/2019).
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4.g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local
D I S P O S O:
PRIMER.- CONFIRMAR LA DELEGACIÓ, en el Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i
Vallès, de les facultats que consten a continuació en relació a les matèries incloses dins de
l’Àrea d’Alcaldia-Presidència següents:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Els actes de tràmit per a la incoació, l’impuls i la gestió dels procediments en matèria de
contractació administrativa, gestió pressupostària, subvencions, transparència,
protecció de dades de caràcter personal, i qualsevol altre matèria que corresponguin a
l’Àrea de Alcaldia-Presidència. Inclosa la signatura de les propostes d’acord i
dictàmens.
Els actes definitius o resolutoris dels procediments en matèria de gestió pressupostària,
subvencions, transparència, protecció de dades de caràcter personal, i administració
electrònica que siguin competència d’aquesta alcaldia, amb excepció d’aquells que
comportin l’adopció de les mesures necessàries i adequades en supòsits
d’extraordinària i urgent necessitat, i aquells que tinguin la condició d’indelegables.
Els actes, de tràmit o definitius, per a la gestió i la coordinació del pla d’actuació
municipal i els plans gestionats per l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.
La publicació i execució dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament en matèries
atribuïdes a l’Àrea d’Alcaldia Presidència.
L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria competència de l’alcaldia,
llevat de les que s’hagin d’exercir amb caràcter d’urgència en les matèries competència
del Ple.
L’autorització de l’expedició de certificats així com la seva signatura de manera
indistinta amb aquesta l’alcaldia, inclosos els certificats dels acords adoptats pel Ple
municipal.

SEGON.- NOMENAR I/O CONFIRMAR els/les Tinents/es d’alcaldia, membres de la Junta de
Govern Local d’aquest ajuntament integrada conforme disposa el Decret núm. 5948/2020, de
18 de juny, com a titulars de les Àrees, en relació a les quals exerciran o continuaran exercint
les facultats de direcció i coordinació de les matèries activitats i serveis atribuïdes a cadascuna
d’elles al Decret de divisió de l’estructura executiva de l’administració municipal dictat per
aquesta alcaldia en data d’avui, sens perjudici de les Regidories de Govern que s’integraran a
la respectiva Àrea sota la seva direcció, i de conformitat amb el següent detall:







ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÓMICA, JOVENTUT I ESPORTS:
Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver Vallès.
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT: Tinent
d’alcaldia Sr. Cristian Alcázar Esteban.
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT: Tinent d’alcaldia José Castro Borrallo.
ÀREA D’OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL: Tinenta d’alcaldia
Rocío del Mar Ramírez Pérez.
ÀREA D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS: Tinent d’alcaldia Jesús
Husillos Gutiérrez.
ÀREA D’EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA: Tinent d’alcaldia David Quirós Brito.

16/163



ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES: Tinenta d’alcaldia María
Ángeles Sariñena Hidalgo.

TERCER.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. Laura Garcia Manota com a
Regidora de govern, dins de l’Àrea de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÓMICA,
JOVENTUT I ESPORTS, la qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries
corresponents a Joventut, dins del Decret de divisió de l’estructura executiva vigent, i portarà a
terme les seves actuacions sota la direcció del Tinent d’alcaldia de l’Àrea, amb la denominació
de “REGIDORIA DE GOVERN DE JOVENTUT”.
QUART.- NOMENAR dins de l’Àrea de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÓMICA,
JOVENTUT I ESPORTS, a la Regidora Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez, com a REGIDORA
ADJUNTA D’ESPORTS, la qual portarà a terme, sota la dependència directa del Tinent
d’alcaldia titular de l’Àrea, les actuacions d’auxili a la gestió i de suport en matèria d’esports que
li siguin encomanades.
CINQUÈ.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. Laura García Manota com a
Regidora de govern, dins de l’Àrea D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS, la
qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries corresponents a Igualtat i LGBTI,
dins del Decret de divisió de l’estructura executiva vigent, i portarà a terme les seves
actuacions sota la direcció del Tinent d’alcaldia de l’Àrea, amb la denominació de “REGIDORIA
DE GOVERN D’IGUALTAT”.
SISÈ.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. María Ángeles Sariñena Hidalgo com
a Regidora de govern, dins de l’Àrea D’EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA, la qual exercirà
les facultats de direcció i gestió de les matèries relacionades amb les entitats de cultura
tradicional i popular, i portarà a terme les seves actuacions sota la direcció del Tinent d’alcaldia
de l’Àrea, amb la denominació de “REGIDORIA DE GOVERN DE CULTURA POPULAR I
TRADICIONAL”.
SETÈ.-. CONFIRMAR el nomenament dels/de les Regidors/es Presidents/es de Districte
següents:
-

Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez: DISTRICTE I- Centre, Sant Josep i Sanfeliu.
Sra. Olga Gómez Fernández: DISTRICTE II- Collblanc - La Torrassa.
Sr. David Quirós Brito: DISTRICTE III Santa Eulàlia-Granvia.
Sra. María Dolores Ramos Zafra: DISTRICTE IV: Les Planes-La Florida i DISTRICTE V
Pubilla Casas-Can Serra.
- Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez: DISTRCTE VI: Bellvitge-Gornal.
Als/A les Regidors/es Presidents/es dels Districtes els hi correspon l’alta direcció i gestió dels
respectius districtes i les facultats que l’alcaldia delegui en els/les titulars d’Àrea i Regidors/es
de Govern en relació a les matèries assignades als Districtes en el Decret de divisió de
l’estructura executiva, així com aquelles altres que els hi atorguin els reglaments orgànics
municipals.
VUITÈ.- DISPOSAR LA DELEGACIÓ en els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es de Govern
les facultats d’aquesta alcaldia que s’indiquen a continuació en relació als procediments, les
activitats i els serveis que s’inclouen en les diferents matèries atribuïdes a les Àrees en el
Decret de divisió de l’estructura executiva que s’indiquen a continuació:
1. La coordinació i la direcció de l’Àrea o de la Regidoria de Govern que tinguin atribuïda.
2. La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals
competents en relació als procediments, activitats i serveis assignada a l’Àrea o a la
Regidoria de Govern en el Decret de divisió de les àrees executives.
3. La facultat de formalitzar contractes, convenis i la resta de documents necessaris per a
l’execució de les resolucions i acords dels òrgans executius en les matèries atribuïdes
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

a l’Àrea, la qual s’exercirà de manera indistinta pel/per la Titular de l’Àrea, pel/per la
Regidor/a de Govern o per l’Alcaldia.
La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les
competències delegades de l’alcaldia que s’anomenaran “Resolució de l’Àrea ...”,
“Resolució de la Regidoria de Govern...” o “Resolució de la Regidoria-Presidència del
Districte ...” i que s’incorporaran al Llibre de Decrets i Resolucions dictades per
delegació.
La facultat per a dictar Circulars e Instruccions en els termes establerts en el
Reglament orgànic de govern i administració municipal, sempre que afectin només a la
seva Àrea, Regidoria de Govern o Districte. La facultat per a proposar a l’òrgan
competent aquelles que afectin a més d’una Àrea correspon al titular de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports.
La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de
l’Àrea, la Regidoria de Govern o la Regidoria-Presidència del Districte, per mitjà de
signatura presencial i electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats,
publicacions, anuncis...etc. Si bé aquesta facultat es considera delegada, de manera
indistinta en els/les titulars de les àrees o regidories de govern i en els òrgans directius
de les àrees respectives, cas que existeixin; sens perjudici de les facultats atribuïdes a
la secretaria tècnica de la junta de govern local i a la secretaria general del ple.
La resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa contra actes dictats en
exercici de els facultats delegades de l’alcaldia que es determinen en aquest Decret, a
excepció de les reclamacions econòmic administratives que corresponen al Tribunal
Econòmic Administratiu. Aquesta delegació compren: la resolució dels recursos
administratius de reposició, alçada i extraordinari de revisió, la revocació dels actes
administratius, la rectificació d’errors materials: de fet i aritmètics i la convalidació dels
actes anul·lables.
En relació a la revisió d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes
anul·lables, es delega la proposta del acord d’incoació o admissió a tràmit, considerant
que la seva resolució s’ha delegat en el Junta de Govern Local.
Els actes de tràmit dels procediments de contractació, inclosos els contractes menors,
necessaris per a l’execució i gestió de les activitats o serveis atribuïts a l’Àrea o la
Regidoria de Govern, que compren la redacció dels plecs de prescripcions tècniques
del contracte, la proposta de designació del/de la responsable del contracte, la
proposta d’autorització de les despeses. Així com la incoació dels procediments per a
la convalidació o conversió de les actuacions administratives.
No obstant el que es determina a l’apartat anterior, correspon al/a la titular de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, els actes d’impuls en la
tramitació dels procediments de contractació municipal no atribuïts a la resta de titulars
d’Àrea o Regidoria de Govern.
La sol·licitud de les subvencions o ajuts a altres entitats o administracions públiques,
quan no comportin compromís de despesa a càrrec del pressupost municipal.
L’acceptació, justificació, canvi de destinació, reintegrament i la renúncia de les
subvencions o ajuts acceptades en virtut de les facultats delegades a l’apartat anterior.
Els actes administratius de tràmit en el procediment d’atorgament de les subvencions a
persones físiques i jurídiques, destinats al foment de l’activitat en matèries pròpies de
l’Àrea o la Regidoria de Govern. Aquesta facultat compren el nomenament de la
comissió qualificadora d’acord amb el que preveuen les bases de la convocatòria i la
proposta a l’òrgan competent per al seu atorgament.
En relació als actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments
relatius a la gestió del personal competència d’aquesta alcaldia, es delega als/a les
titulars de les àrees d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans; Convivència i
Seguretat; Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social aquells actes dictats en els
procediments que tinguin atribuïts cadascun d’ells en el decret de divisió de l’estructura
executiva de l’ajuntament.
Es deleguen en els/les diferents titulars de les àrees d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans; Convivència i Seguretat; Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
d’acord amb els procediments i les matèries assignades al decret de divisió de
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16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
25.

26.

l’estructura executiva, els actes administratius per a l’exercici de les competències en
matèria sancionadora i disciplinaria del personal. Aquesta delegació, comporta la
facultat per exercir les competències que la normativa sectorial atribueix a l’alcaldia de
manera expressa. La facultat per a incoar l’expedient, d’ofici o per denúncia de
particular, i l’obertura prèvia d’expedients d’informació reservada si així es preveu a la
legislació especifica. El nomenament del/de la instructor/a i del/de la secretari/a, si
s’escau. La resolució dels incidents procedimentals que es produeixin durant la
tramitació. La resolució definitiva de l’expedient sancionador quan correspongui a
l’alcaldia sense prohibició de delegació, o elevar la proposta de resolució a l’òrgan
competent d’acord amb la legislació sectorial. L’adopció de mesures cautelars o
preventives. La resolució dels recursos administratius que es derivin del procediment
sancionador en els termes previstos a l’apartat 7 anterior.
L’aprovació del compte justificatiu dels manaments a justificar i les bestretes de caixa
fixa efectuades en favor de l’Àrea, la Regidoria de Govern o la Regidoria–Presidència
del Districte.
La incoació de procediments per a l’aprovació d’ordenances i reglaments municipals en
relació a les matèries atorgades a l’Àrea o la Regidoria de Govern, facultat que
compren la disposició de la informació pública prèvia, si s’escau, el nomenament de la
comissió redactora de l’avantprojecte de reglament i la proposta dels acords als òrgans
competents per a la seva tramitació i aprovació.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, els actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments
relatius a les operacions de crèdit a curt i llarg termini i la resolució en relació a les
operacions de tresoreria i crèdits a curt termini competència de l’alcaldia.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports els actes de tràmit i els definitius que corresponen a aquesta alcaldia, en
matèria de gestió d’ingressos, sempre que no es trobin atribuïts a altres Àrees. A títol
enunciatiu: liquidacions de tributs i altres ingressos públics, la seva comprovació i
revisió; padrons fiscals; devolució d’ingressos; anul·lació de càrrecs i liquidacions
tributàries improcedents; verificació de dades i comprovació de valors i qualsevol altre
acte administratiu necessari per a l’exacció dels ingressos que corresponguin a la
hisenda municipal, la gestió dels quals no hagi estat delegada.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports els actes de tràmit i els definitius que corresponen a aquesta alcaldia en
matèria de gestió tributaria, derivats de l’execució de les delegacions atorgades i/o
acceptades per aquest Ajuntament.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports els actes de tràmit i els definitius que corresponen a aquesta alcaldia, en
matèria de planificació financera i tresoreria assignada a aquesta Àrea, sempre que no
correspongui al titular de la Tresoreria Municipal.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports els actes de tràmit i els definitius que corresponen a aquesta alcaldia, en
matèria d’inspecció tributària que no hagin estat objecte de delegació.
Es delega en el/la titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports la resolució de les sol·licituds d’ajuts i beneficis en matèria de tributs
municipals.
Les delegacions compreses als apartats anteriors comporten la facultat per a
l’autorització i disposició de despeses derivades d’aquelles, si s’escau.
Els actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels compromisos
de despesa legalment adquirits en relació a les matèries assignades a les Àrees,
Regidories de Govern o Regidories–Presidència dels districtes. En cas de manca
d’atribució expressa es delega en el titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports.
L’exercici de la totalitat de les funcions d’ordenació formal i material dels pagaments
que corresponen a aquesta alcaldia es delega en el titular de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports que les exercirà de conformitat amb el Pla
de disposició de fons.
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27. Els actes administratius de tràmit dels procediments per a l’atorgament de qualsevol
permís, llicència, autorització i els actes administratius dictats en relació a les
comunicacions prèvies i les declaracions responsables, ja siguin de caràcter
patrimonial, d’exercici d’activitats pels particulars, urbanístiques.
28. En relació amb els procediments previstos a l’apartat anterior, es deleguen els actes
definitius i resolucions que la normativa sectorial determini de competència expressa i
pròpia de l’alcaldia. La delegació compren la resolució dels recursos administratius en
els termes que es recullen a l’apartat 7 anterior.
29. Es delega en el titular de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat la
resolució dels procediments de declaració de ruïna imminent i l’adopció de les mesures
cautelars per a la seguretat de les persones i les edificacions.
30. Els actes administratius que s’hagin de dictar per al compliment de les resolucions
judicials l’execució de les quals correspongui a l’alcaldia.
31. I, en general, es deleguen als/a les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea i als/ a les
Regidors/es de Govern i els/les Regidors/es Presidents/es de Districte la facultat de
dictar els actes administratius de tràmit i/o propostes d’acord en els procediments que
es derivin de les matèries, activitats i serveis assignades en el Decret de divisió de
l’estructura executiva.
NOVÈ.- DELEGAR en els/les Regidors/es adjunts/es abans designats/des les facultats
relatives a dictar actes administratius per tal de portar a terme l’activitat de suport a la gestió de
l’Àrea en relació a les funcions que li siguin encomanades pel seu titular; sempre que no
produeixin efectes a particulars.
DESÈ.- ESTABLIR que les disposicions d’aquest Decret, sens perjudici de la seva acceptació
pels òrgans delegats, tindran vigència des del mateix dia de la seva signatura, i produiran
efectes jurídics de manera indefinida, en tant no es modifiquin o revoquin, o bé les relatives a
les delegacions siguin objecte d’avocació.
ONZÈ.- DECLARAR SENSE EFECTES, des de la data del present, el Decret de l’Alcaldia
6389/2020, de 3 de juliol.
DOTZÈ.- ESTABLIR que els actes administratius que es dictin en virtut del present decret de
delegació, s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar el número i data del Decret de delegació, així com la data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat qui no podrà delegar-les en tercers.
TRETZÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28 de
novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals, a la seu electrònica municipal, en compliment de l’article 38.5 del Reglament
orgànic de govern i administració vigent, i al portal de la transparència en compliment de
l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern de Catalunya.
CATORZÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es convoqui, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
QUINZÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i fer
difusió a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETZÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les regidor/es de
la corporació, els/les quals poden interposar, el recurs que figura a continuació.
.../...”
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El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

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. DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 11719/2020, DE 30 DE
DESEMBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DEL SR. G. Q., C. COM A PERSONAL
EVENTUAL.
(AJT/35220/2019 Secretaria General del Ple)

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
La verdad es que con independencia de la prerrogativa de la alcaldía presidencia para nombrar
personal eventual ha sido norma hasta la fecha de hoy que en el expediente de nombramiento
constara el currículum vitae del nombrado. Hemos revisado el expediente y no hemos sido
capaces encontrarlo, no digo que no esté, pero no hemos sido capaces de encontrarlo.
Esperemos que esa carencia se subsane en el portal de transparencia y podamos tener
conocimiento del bagaje profesional del Sr. C. G. Q.. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. También dar la bienvenida a todas las personas que nos siguen a
través de las redes sociales, de streaming, especialmente. También dar la bienvenida a la
nueva concejala Imán Aisa, desearle todos los éxitos del mundo y sobretodo especialmente
que tenga mejor suerte que su antecesor.
Respecto al punto número 6, que nos ocupa ahora mismo, a pesar de que es un dar cuenta,
nosotros también hemos encontrado a faltar el currículum vitae de la persona que va ocupar el
cargo como personal eventual. No sabemos si el hecho de que no se haya juntado como era
norma, ese currículum responde a que puede ser familiar de algún miembro del consistorio de
este ayuntamiento. Por lo tanto, no sabemos si ese es el motivo, porque el hecho de que fuera
así nos da la sensación de que el Ayuntamiento se está convirtiendo más que en una empresa
pública, en una empresa familiar y por tanto, nos gustaría que hubiera esa aclaración. Gracias.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Al respecte del comentari que feia el Sr. Ruiz, entenc, mirarem l’expedient i en tot cas,
facilitarem, com ve sent habitual tota la informació, evidentment, per tal de que puguin conèixer
doncs la trajectòria professional de l’assessor.

SRA. ALCALDESSA
I afegir que a més a més aquesta qüestió que comenta la Sra. Esplugas de que si és familiar o
no d’algun membre, com a mínim..., sí, Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Familiar de cap mena, amb cap persona que actualment forma part d’aquest govern i no té res
a veure amb cap regidor d’aquest consistori.

SRA. ALCALDESSA
A veure Sra. Esplugas, ho dic perquè a veure aquestes coses o sigui tothom té dret a la
imaginació. Si vostè té coneixement d’aquesta qüestió, digui-ho i ja està. Però no deixem
alguna sospita respecte a que hi ha algú que forma part del món familiar o d’algun membre del
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govern. Per això no s’aporta un currículum vitae. Si no s’ha aportat i ha estat un error,
evidentment ha de constar el currículum vitae de qualsevol persona que sigui nomenat càrrec
de confiança.
Per això, és evident, si no és com és evident que si vostès ho diuen és perquè així és. Per tant,
dono les instruccions en aquests moments i públicament al Sr. Husillos i a tot el seu equip
perquè això sigui esmenat immediatament i si és possible que abans de finalitzar el Ple, aquest
tema estigui resolt, doncs crec que seria molt millor. D’acord?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí. En este caso decirle que nosotros no hemos afirmado nada, simplemente, por eso hemos
preguntado si había alguna vinculación familiar. El apellido es poco común y por tanto,
simplemente no es la primera vez. De hecho, en el consistorio actual, hay familias. Todo no es
ni bueno ni malo, simplemente es una realidad.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, Sra. Esplugas, si hace referencia que el Sr. David Quirós tiene el mismo apellido que
esta persona que se ha incorporado, bueno, está aquí el Sr. Quirós, lo podría decir
directamente, pero ya se lo digo que no tiene nada que ver. Es un apellido quizás no muy
común pero tampoco es exclusivo, en fin, de ninguna familia en la ciudad de L’Hospitalet.

SRA. SECRETÀRIA
Si me permite un momento, Alcaldesa. A ver yo creo que lo que había es un mal entendido
porque el expediente al que se tiene acceso en el orden del día del Pleno es el expediente
único y exclusivamente relativo a dar cuenta del decreto, no el expediente principal de
nombramiento.
Si se hubiera pedido hubiéramos hecho el enlace al otro. Hay dos expediente separados y el
expediente del que está a disposición de los miembros de la Corporación es el de dar cuenta.
O sea que posiblemente en su expediente de nombramiento, sí que estará el currículum. Si es
así, bueno, pedimos disculpas y si a la Secretaria, se le hubiera pedido, se hubiera
proporcionado esta documentación.
Tomamos nota para que no vuelva a suceder en próximas ocasiones. Relacionaremos los dos
expedientes para que cuando accedan a uno vía informática puedan acceder al otro también,
pero es un problema de conexión de acceso de los expedientes en AUPAC, lo digo para
aclaración en general.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies, Sra. Secretària i en tot cas, continuo insistint que si és necessari que el Sr.
Husillos pugui fer les gestions mentre estem en el Ple.

SRA. SECRETÀRIA
Ho intentem des de Secretaria, Sra. Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, doncs, moltes gràcies i així evitem sospites innecessàries respecte a cap persona
d’aquest ajuntament.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
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sessió. El text de l’acord és el següent:
“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 11719/2020, de 30 de desembre, relatiu al nomenament del Sr. C. G. Q., com a
personal eventual, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A C. G. Q. 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 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 2
3 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que la Regidora del Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu), ha demanat que s’iniciïn els
tràmits per nomenar al Sr. C. G. Q. com Assessor Nivell 3, amb efectes 2 de gener de 2021.
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
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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 3, amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
C. G. Q.
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
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 2 de gener
de 2021 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 2 de gener de 2021.
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 2 de gener de 2021, el senyor G. percebrà les
retribucions corresponents al lloc de treball d’ Assessor Nivell 3, equivalents a 44.800,00 euros
bruts anuals.
Vuitè.- Condicionar l’adopció dels acords anteriors, que suposen una despesa total de
58.620,50 euros bruts, a l’existència de crèdit pressupostari adient i suficient a l’aplicació
pressupostària 09.925.1.110.00.00 per import de 44.134,13 euros i els costos de la seguretat
social a l’aplicació 09.925.1.160.00.00. per import de 14.486,37 euros, dels Pressupostos
Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2021 (document de càlcul núm. 674774/2020).
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
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adients.
Dotzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació.
..../....”
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

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. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 11463/2020, DE 22
DE DESEMBRE, 11478/2020, DE 22 DE DESEMBRE, 11545/2020, DE 23 DE DESEMBRE
28/2021, DE 5 DE GENER I 55/2021 DE 8, DE GENER, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19
(AJT/63396/2020 Assessoria Jurídica)

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Molt ràpidament per assabentat. Simplement alguna reflexió. El moment en què
semblava que s’obria una nova esperança amb l’inici de la campanya de vacunació que podria
ser el principi del fi, les conseqüències de la mobilitat social nadalenca, han provocat un
augment de contagis i una nova atenció en l’atenció primària i a l’atenció hospitalària, en allò
que s’està anomenant la tercera onada a L’Hospitalet.
Per a L’Hospitalet En Comú Podem és molt important per vetllar per la ciutadania, la previsió i
execució de les mesures que estan previstes al Pacte de ciutat. És un moment d’unitat, de
construir i de contribuir des de la generositat política aportant solucions. I en aquest sentit, el
Pacte de ciutat ha estat una excel·lent notícia i un pas important per pal·liar a curt termini
alguns dels efectes de la pandèmia amb mesures necessàries però que probablement tal i com
un comença a donar-se la situació puguin resultar insuficients tenint en compte aquesta tercera
onada que està colpejant especialment la nostra ciutat i que encara no li hem guanyat la batalla
al virus.
Farà falta segurament mesures més agosarades, més valentes, més ambicioses consensuades
entre totes les forces amb representació municipal per tal de protegir els més vulnerables
davant aquesta pandèmia. Però en general tothom que estigui patint els efectes de la COVID19 i les restriccions que comporta, tenim l’obligació des de les institucions d’oferir solucions
reals als problemes de la gent i L’Hospitalet en Comú Podem ja estem disposades. Així que
aquí ja ens hi trobaran amb nosaltres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, Sra. Lozano, més que res perquè jo crec que en aquesta ciutat en algunes coses,
segurament les coses no les hem fet bé però en altres, jo crec que podem treure pit i crec que
el Pacte de ciutat ha estat un element de consens, no només polític, entre les formacions que
conformem aquest consistori, sinó també amb les entitats de la ciutat, amb els sindicats, amb
molts empresaris, etcètera.
Quan es va presentar aquest Pacte de ciutat evidentment, va ser en un moment determinat, en
un dia concret, en aquella mateixa presentació, jo mateixa em vaig comprometre que a mesura
que passés el temps, aquest pacte ho aniríem remodelant en funció de les noves realitats i
evidentment aquest pacte és un pacte viu i un pacte que tindrà el seu seguiment i lògicament
en funció de l’evolució de la pandèmia i de la situació econòmica, anirem aportant tots,
aquestes solucions probablement imaginatives que moltes d’elles a lo millor no imaginàvem fa
tan sols vuit mesos però que potser seran necessàries d’aquí quatre.
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Per tant, crec que en aquest sentit, penso que puc representar el sentir de tots els membres i
totes les entitats i tots els grups que vam signar aquest Pacte de ciutat. Que aquest sigui un
pacte viu amb mesures que en aquests moments formen part de les nostres prioritats de gestió
com a govern però que evidentment estaven oberts. I així ho expresso reiteradament ha d’obrir
a d’altres línies, a altres accions que puguin ajudar a la reactivació econòmica i a la reactivació
social que aquesta pandèmia en ha portat.
Per tant, per la seva tranquil·litat, Sra. Lozano no pateixi que això forma part de la nostra
intenció perquè és la intenció del Pacte de ciutat.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“VISTOS els Decrets d’Alcaldia següents:
 Núm. 11463/2020, de 22 de desembre, pel qual s’adopten mesures preventives i es
deixa sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 10584/2020, de 26 de novembre.
 Núm. 11478/2020, de 22 de desembre, pel qual s’atorga una subvenció directa a favor
de l’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola per a
finançar un projecte relacionat amb la COVID-19.
 Núm.11545/2020, de 23 de desembre, pel qual es possibilita, de forma provisional i
extraordinària, que els titulars dels establiments en els quals es desenvolupen activitats
de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle i bar musical, puguin modificar
el seu títol habilitant i incorporar l’activitat de “Café Concert” d’acord amb determinades
condicions.
 Núm. 28/2021, de 5 de gener, pel qual s’adopten mesures preventives i es deixa sense
efecte el Decret d’Alcaldia núm. 11463/2020, de 22 de novembre.
 Núm. 55/2021, de 8 de gener, pel qual es rectifica l’error, per omissió, comés al dispositiu
Primer, 3 del Decret d’Alcaldia núm. 28/2021, de 5 de gener.
ATÈS que els citats Decrets van ser dictats en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga competència a l’Alcaldia
per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent necessitat,
donant compte immediata al Ple.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 11 de gener de 2021.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia – Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ES DONEN PER ASSABENTATS dels Decrets dictats per l’Alcaldia - Presidència
de mesures extraordinàries derivades de la COVID-19 (exp. 63396/2020) següents:
A) Núm. 11463/2020, de 22 de desembre, pel qual s’adopten mesures preventives i es deixa
sense efecte el Decret d’Alcaldia núm. 10584/2020, de 26 de novembre, la part dispositiva
del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de la
Resolució SLT/3554/2020, de 19 de desembre i de les Resolucions anteriors vigents i
aplicables, incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
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1. Horari general d’obertura al públic de les activitats permeses: en el que aquí interessa,
s’estableixen diferents franges:
 Entre les 06.00 hores i les 21.00 hores: general.
 Entre les 06.00 hores i les 22.00 hores: activitats culturals.
2. Activitats culturals d’arts escèniques i musicals com ara teatres, cinemes, auditoris o
similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure (centres culturals, Teatre Joventut, Escola
Municipal de Música-Centre de les Arts, L’Auditori Barradas, el Centre d’Art Tecla Sala, la
Fundació Arranz Bravo, l’equipament d’Innovació Social Torre Barrina i similars): ES
MANTENEN les condicions següents, però limitades a les activitats de la programació
ordinària, suspenent-se las extraordinàries (gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals,
etc.):
 Horari d’obertura al públic entre les 06:00 fins les 22:00 hores.
 Limitació d’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones per
sessió o actuació amb assistents asseguts, o de 1.000 persones per sessió o actuació
quan es compleixin les condicions establertes als annexos 1 i 2 de la Resolució
SLT/3554/2020, de 19 de desembre, totes assegudes i amb assignació prèvia de seients
i registre previ.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
3. Instal·lacions i equipaments esportius: S’AJORNEN totes les competicions esportives
previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat durant el període de vigència
d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i
professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic i ES MANTÉ L’OBERTURA
de les instal·lacions i equipaments esportius, sempre que estiguin supervisats i compleixin
les condicions següents:
 Horari d’obertura al públic: entre les 06.00 hores i les 21.00 hores.
 Garantia de què no se supera el 50% de l’aforament autoritzat en les instal·lacions i
equipaments a l’aire lliure i del 30% en les instal·lacions i equipaments en espais tancats,
incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions esportives, com el públic assistent.
 Establiment d’un control d’accés.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
 Tancament dels vestidors, excepte per a les persones usuàries del servei de piscina, si
n’hi ha.
 Concertació de cita prèvia en els establiments i equipaments en espais tancats, on
només estan permeses les activitats grupals que es puguin desenvolupar amb
mascareta, ja siguin activitats dirigides o entrenaments en grups d’esports de competició.
 Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del
Pla d’actuació del PROCICAT.
No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment
esportiu, tant de titularitat pública com a privada, així com a les instal·lacions i equipaments
esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
4. Activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i equipaments
municipals: ES MANTÉ LA SEVA OBERTURA condiciona al compliment de les condicions
següents:
 Horari d’obertura al públic: el servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les
9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a
l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
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 En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat
que pertanyin a la “bombolla de convivència”, entesa com a grup de persones que
conviuen sota el mateix sosté, podent incloure també persones cuidadores i/o de suport
imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.
 S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per
a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de
permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
5. Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació
i arts visuals municipals: ES MANTÉ EL SEU LÍMIT D’AFORAMENT al 50%, sense que
en cap cas es puguin organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb assistència
de públic. El seu horari d’obertura al públic seguirà sent, com a màxim, entre les 06.00 hores
i les 21.00 hores.
6. Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: ES MANTÉ L’HORA DE
TANCAMENT a les 20 hores, podent obrir des de les 06.00 hores i seguint sempre les
pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCITAT per a aquests espais.
7. Equipaments cívics: ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ d’activitats cíviques i comunitàries
grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament municipal, ja sigui
directament o mitjançant cessió a tercers (centres o casals cívics o culturals, casals de gent
gran, hotels d’entitats i similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics. sense que això
impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i
activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i
d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com
aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en la Resolució
SLT/3554/2020, de 19 de desembre, com a menjadors de caràcter social, perruqueria o
podologia.
8. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: ES MANTÉ LA SEVA
SUSPENSIÓ.
9. Mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i “Los Pajaritos” dels diumenges a La
Florida: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU AFORAMENT MÀXIM al
30% de la capacitat d’aforament del recinte, però condicionada al compliment de les
mesures previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d’actuació del PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no
es podrà dur a terme aquesta activitat.
10. Celebració de matrimonis civils: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU
AFORAMENT MÀXIM al 30%, però amb limitació fins a un nombre màxim de 500 persones
o fins a 1.000 persones quan es compleixin les condicions establertes als annexos 1 i 2 de
la Resolució SLT/3554/2020, de 19 de desembre. Tot això condicionat al compliment de les
mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla
d’actuació del PROCICAT i amb respecte a les limitacions de mobilitat nocturna establertes
a l’apartat 5 de la citada Resolució.
SEGON.- RATIFICAR les mesures preventives recollides a la resolució anterior que hagin estat
ordenades verbalment i portades a terme des del 21 de desembre de 2020 fins la data del
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present Decret.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE, des del 21 de desembre de 2020 el Decret d’Alcaldia
núm. 10584/2020, de 26 de novembre.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de serveis
municipals i coordinadors de Districtes.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.”
B) Núm. 11478/2020, de 22 de desembre, pel qual s’atorga una subvenció directa a favor de
l’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola per a finançar un
projecte relacionat amb la COVID-19, la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ATORGAR una subvenció directa a favor de l’Assemblea local de L’Hospitalet de
Llobregat de la Creu Roja Espanyola (NIF Q2866001G), per un import de 693.016,50€, per a
finançar el projecte anomenat “Dispositivo de emergencia para la distribución de lotes de
alimentación a las familias de la ciudad de L’Hospitalet de Llobregat para paliar los efectos de
la crisis socioeconómica provocada por la COVID19”, el qual es considera d’interès públic i
social municipal per les raons que s’indiquen a la part expositiva d’aquest Decret, que resta
sotmesa a les condicions següents:
a) Objecte: L’objecte d’aquesta subvenció és el finançament del projecte anteriorment indicat
(d’ara endavant, PROJECTE) que té les principals característiques següents:
Cost del Projecte: 693.016,50 euros.
Import de la Subvenció: 693.016,50 euros.
Termini d’execució: 01/05/2020-31/12/2020
b) Beneficiari i modalitats d’ajuda: L’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu
Roja Espanyola ostenta la condició de beneficiària al reunir els requisits exigits pels articles 13
de la LGS i 65 del Reglament de participació ciutadana municipal.
Els destinataris dels lots d’alimentació seran famílies els membres de la qual estiguin
empadronats a L’Hospitalet de Llobregat, amb seguiment pels Serveis Socials municipals i que
s’hagin vist especialment afectats per la pandèmia generada pel COVID-19 i la crisis
socioeconòmica derivada.
c) Obligacions: L’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola resta
obligada a:
1. Dur a terme les activitats que configuren el PROJECTE dins del termini d’execució indicat i
d’idèntica forma a com estan plantejades en el mateix.
2. Determinar els recursos necessaris per al compliment de les activitats del PROJECTE. En
aquest sentit, les activitats que engloben el PROJECTE poden ser desenvolupades amb
recursos propis de l’entitat o a través de subcontractacions totals o parcials formalitzades
d’acord i amb els requisits establerts a l’article 29 de la LGS.
3. Supervisar el compliment dels objectius previstos en el PROJECTE d’acord amb els mitjans
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econòmics i humans al seu abast.
4. Justificar l’execució del PROJECTE i l’aplicació de la subvenció a despeses vinculades amb
el PROJECTE en els termes que s’indiquen a continuació.
5. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació de l’Ajuntament de L’Hospitalet i al control
financer que duu a terme la seva Intervenció General.
6. Comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet l’obtenció d’altres subvencions, ajudes, ingressos o
recursos que financin el PROJECTE.
7. Procedir, si s’escau, al reintegrament total o parcial de la subvenció en els termes fixats en la
LGS y el RGS.
8. Comunicar a l’Ajuntament de L’Hospitalet la informació relativa a les retribucions dels seus
òrgans de direcció o administració, en aplicació del disposat en l’article 15.2 de la Llei 19/2014,
de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, atès que
l’import d’aquesta subvenció és superior a 10.000 euros.
9. Donar compliment al què preveuen els articles 5.4, 6 i 8.2, en relació amb l’article 8.1.a), b) i
c) de la Llei estatal 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública
i bon govern i al Títol II de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern.
10. Adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles de conducta que permetin
assegurar el compliment dels principis d’igualtat, d’objectivitat i de transparència i, en particular,
s’obliga a: - Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els
oficis i/o les professions corresponents a l’activitat objecte de la subvenció o ajut públic
- Facilitar a l’Ajuntament de L’Hospitalet la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i qualsevol d’altra que li
sigui requerida d’acord amb la normativa vigent.
- Comunicar de forma immediata a l’òrgan competent les possibles situacions de conflictes
d’interès o d’altres anàlogues de les que tingui coneixement que afectin, directa o
indirectament, a la present subvenció i puguin posar en risc l’interès públic.
- No sol·licitar, ni directament ni indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en el
procés d’adjudicació.
- No oferir a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials.
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de pràctica corrupta
que afecti o pugui afectar la relació subvencional en els termes previstos en el Codi Penal
vigent en cada moment.
- Col·laborar amb l’òrgan competent facilitant la informació destinada a fer el seguiment i/o
avaluació del compliment de les condicions reguladores de la subvenció.
En cas d’incompliment dels principis ètics i de les regles de conducta serà d’aplicació el règim
sancionador que preveu la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern, i les sancions que preveu el seu article 84 pel que fa a
beneficiaris d’ajuts, sense perjudici d’aquelles altres possibles conseqüències previstes a la
legislació vigent en matèria de subvencions.
11. Fer constar la col·laboració de l’Ajuntament de L’Hospitalet en tot el material de
comunicació i de difusió, incloent-hi el seu logotip en tots els mitjans de difusió de les activitats i
programacions que es diguin a terme amb el seu finançament.
12. Complir les obligacions establertes per a les beneficiàries a la LGS, al RGS i a la OGS.
d) Règim jurídic aplicable: En tot el que no s’hagi previst en aquest decret, seran d’aplicació el
Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels
ens locals, el 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, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de
subvencions, el Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el seu reglament de
desenvolupament, l’Ordenança general reguladora de la concessió de subvencions de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet (BOPB 10/02/2005), les bases d’execució del
pressupost general per a l’exercici en curs i la legislació de procediment administratiu aplicable
amb caràcter supletori.
e) Compatibilitat amb d’altres subvencions: La subvenció és compatible amb altres
subvencions, ajuts, ingressos o recursos procedents de qualsevol administració o ens, públics
o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que:
- L’entitat comuniqui la obtenció de la subvenció, ajut, ingrés o recurs dins del termini de 20
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dies hàbils, comptat des de la data de la seva obtenció.
- L’import de la subvenció rebuda no sigui, en cap cas, de tal quantia que, aïlladament o en
concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat
subvencionada. En aquest cas, l’Ajuntament de L’Hospitalet es reserva la possibilitat de reduir
en proporció la subvenció fins al cost màxim de l’activitat.
f) Règim de garanties: De conformitat amb l’article 42.1 del Reglament de la Llei 38/2003, de 17
de novembre, General de Subvencions, no és preceptiva la constitució de garanties pel
pagament anticipat total o parcial de les subvencions concedides.
g) Termini i forma de justificació per part del beneficiari del compliment de la finalitat per la que
es va concedir la subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts:
1. El termini de justificació del compliment de la finalitat per a la qual es va concedir la
subvenció i de l’aplicació dels fons percebuts finalitzarà el 15 de febrer del 2021.
2. La forma de justificació de la subvenció serà mitjançant la modalitat de COMPTE
JUSTIFICATIU, que contindrà els documents següents:
 Informe d’un auditor de comptes inscrit com a exercent al Registre Oficial d’Auditor de
comptes (ROAC) depenent del Institut de Comptabilitat i Auditoria de comptes (ICAC), emès
amb l’abast determinat en aquest decret i amb subjecció a les normes d’actuació i supervisió
proposades per la Intervenció General Municipal.
 Memòria del projecte, amb indicació de les activitats realitzades, els indicadors, els resultats
obtinguts i el resultat de la valoració del grau d’assoliment de les activitats.
 Memòria econòmica abreujada, en aplicació de l’article 74 del RGS, que haurà de contenir
un estat representatiu de les despeses de les activitats subvencionades, degudament
agrupades, i, en el seu cas, les quantitats inicialment pressupostades i les desviacions
sofertes, així com una relació d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat el
projecte, programa o activitat subvencionat, indicant el seu import i la seva procedència.
 Una mostra de tota la documentació publicitària emesa per donar a conèixer el projecte,
programa o activitat objecte de subvenció.
3. La documentació justificativa s’haurà de presentar per la seu electrònica, dirigida a l’àrea de
Benestar Social, i indicant el número de l’expedient AJT/63396/2020. Així mateix, haurà d’anar
degudament identificada amb el logotip o segell de l’Assemblea local de L’Hospitalet de
Llobregat de la Creu Roja Espanyola i signada pel seu representant, havent de referir-se a la
totalitat del cost del PROJECTE subvencionat, quantificat en 693.016,50 euros, d’acord amb el
pressupost del PROJECTE presentat per l’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la
Creu Roja Espanyola.
4. Es consideren despeses subvencionables les que s’estableixen en l’article 31 de la LGS i
que es realitzin dins del termini d’execució indicat, no considerantse com a tals:
- Els interessos deutors dels comptes bancaris. - Interessos, recàrrecs i sancions
administratives i penals. - Despeses de procediments judicials. - Els impostos indirectes quan
siguin susceptibles de recuperació o compensació ni els impostos personals sobre la renda.
5. Les despeses s’acreditaran mitjançant factures o altres documents de valor probatori
equivalent amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa, els quals
hauran de reunir els requisits expressats al Real decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel que
s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació i altres documents de valor
probatori equivalents amb validesa al tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa,
acompanyats dels corresponents comprovants de pagament.
6. En el cas de despeses de personal, s’acreditaran amb els fulls de nòmines i els
corresponents comprovants de pagament, així com amb la documentació acreditativa del
compliment de les obligacions en matèria de cotització a la Seguretat Social i de retenció
d’IRPF.
7. Els pagaments s’efectuaran d’acord amb la normativa vigent en matèria tributària i
pressupostària i d’adequació de la normativa financera per a la intensificació de les actuacions
en la prevenció i lluita contra el frau en matèria de limitació de pagaments en efectiu respecte
de determinades operacions. En particular s’estableix que no es podran pagar en efectiu les
operacions en les quals alguna de les parts intervinents actuï en qualitat d’empresari o
professional, amb un import igual o superior al que estableixi la normativa vigent.
8 L’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet comprovarà la correcte execució del PROJECTE
i aplicació de la subvenció al mateix. En cas de considerar que l’Assemblea local de
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L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola ha complert amb el seu deure de
justificació, l’òrgan competent municipal dictarà la corresponent resolució per a la seva
aprovació. En cas contrari, l’Ajuntament de L’Hospitalet de L’Hospitalet iniciarà el corresponent
procediment de reintegrament, total o parcial, de la subvenció a l’Assemblea local de
L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola.
h) Control Financer de les Subvencions: Per tal de dur a terme l’adequat control financer de la
subvenció de referència per part de la Intervenció General de L’Ajuntament de L’Hospitalet de
L’Hospitalet, l’Assemblea local de L’Hospitalet de Llobregat de la Creu Roja Espanyola
aportarà, quan se la requereixi, els registres comptables, els comptes o els estats financers i la
documentació que els suporti, així com a qualsevol altra operació que pugui afectar la
subvenció, d’acord amb els articles 44 i 46 de la LGS i 33 i 34 de la OGS.
SEGON.- APROVAR una despesa total per import de 693.016,50€ euros, amb càrrec a
l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 01 99 del pressupost de l’exercici 2020, segons
document comptable RC 200042374 emès pel Viceinterventor acctal el 26 d’octubre de 2020.
TERCER.- ABONAR a l’entitat Assemblea Local de la Creu Roja, amb NIF Q-2866001G, el
import de 693.016,50€ en concepte de pagament anticipat de la subvenció, dins del límits
contemplat als articles 34.4 LGS i 88.2 RGS, amb càrrec a l’aplicació pressupostària indicada
anteriorment, condicionat a la posterior justificació en els termes que consten al RESOL
PRIMER.
QUART.- DONAR PUBLICITAT de la concessió de la present subvenció d’acord amb el que
disposen els articles 18 i 20 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de subvencions; i
amb l’article 4 del Decret 271/2019, de 23 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del
Registre de Subvencions i Ajuts de Catalunya.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Assemblea Local de la Creu Roja a L’Hospitalet.
VUITÈ.-. COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la Tresoreria
Municipal.”
C) Núm.11545/2020, de 23 de desembre, pel qual es possibilita, de forma provisional i
extraordinària, que els titulars dels establiments en els quals es desenvolupen activitats de
discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle i bar musical, puguin modificar el seu
títol habilitant i incorporar l’activitat de “Café Concert” d’acord amb determinades condicions,
la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
PRIMER.- ACORDAR que, de forma provisional i extraordinària, els titulars dels establiments
en els que es desenvolupen activitats de discoteca, sala de ball, sala de festes amb espectacle
i bar musical, puguin modificar el seu títol habilitant i incorporar l’activitat de “Café Concert” amb
les següents condicions:
1. Presentar la comunicació d’adhesió a la present Resolució d’acord amb el formulari establert
per l’Ajuntament acompanyada dels plànols corresponents on s’indiquin la ubicació d’escenari,
de camerinos per als i a les artistes actuants i de cadires i taules per al públic espectador,
d’acord amb la definició de l’activitat de cafè concert.
2. L’autorització tindrà caràcter provisional i com a màxim una durada d’un any des de la data
de la presentació de la comunicació citada en l’apartat anterior. Període durant el qual el titular
de l’establiment podrà adequar-lo a l’ordenament sectorial i sol·licitar l’autorització per
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desenvolupar l’activitat de cafè concert de forma permanent i seguint el procediment establert.
3. El funcionament de l’activitat s’ajustarà a les mesures sanitàries i de distància interpersonal
establertes amb caràcter general en relació a la crisis sanitària per la COVID-19, a totes les
condicions de funcionament i mesures específiques establertes pels establiments de hostaleria
i restauració així com al pla d’acció del sector restauració o les seves modificacions.
4. Aquesta mesura quedarà sense efecte en el moment en que s’acordi l’aixecament de la
mesura de suspensió de l’activitat dels establiments dedicats activitats de discoteca, sala de
ball, sala de festes amb espectacle o bar musical.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.”
D) Núm. 28/2021, de 5 de gener, pel qual s’adopten mesures preventives i es deixa sense
efecte el Decret d’Alcaldia núm. 11463/2020, de 22 de novembre, la part dispositiva del qual
és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, amb efectes del dia 7 de gener de 2021 i durant el termini de vigència
de la Resolució SLT//1/2021, de 4 de gener i de les Resolucions anteriors vigents i aplicables,
incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
11. Horari general d’obertura al públic de les activitats permeses: en el que aquí interessa,
s’estableixen diferents franges:
 Entre les 06.00 hores i les 21.00 hores: general.
 Entre les 06.00 hores i les 22.00 hores: activitats culturals.
12. Activitats culturals d’arts escèniques i musicals amb programació artística estable, com
ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure (centres
culturals, Teatre Joventut, Escola Municipal de Música-Centre de les Arts, L’Auditori
Barradas, el Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació Arranz Bravo, l’equipament d’Innovació
Social Torre Barrina i similars): ES MANTÉ la seva obertura amb les condicions següents,
però limitades a les activitats de la programació ordinària, suspenent-se las extraordinàries
(gales, cerimònies d’entrega de premis, festivals, etc.):
 Horari d’obertura al públic entre les 06:00 fins les 22:00 hores.
 Limitació d’aforament del 50% de l’autoritzat i un nombre màxim de 500 persones per
sala i sessió o actuació amb assistents asseguts, o de 1.000 persones per sala i sessió
o actuació quan es compleixin amb les condicions de ventilació i qualitat de l’aire
reforçades indicades a l’annex 1 de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener i es
garanteixin les mesures de control d’aglomeracions indicades a l’annex 2 de la citada
Resolució, totes assegudes i amb assignació prèvia de seients i registre previ.
 Garantia d’una bona ventilació dels espais tancats mitjançant ventilació natural o altres
sistemes de ventilació.
13. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes les
competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat durant el
període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials d’àmbit estatal,
internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de públic.
A) Espais tancats: SE SUSPÈN la seva obertura al públic.
B) Espais a l’aire lliure: ES MANTÉ la seva obertura al públic, sempre que estiguin
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supervisats i es compleixin les condicions següents:
- Fins el 50% de l’aforament autoritzat, incloent-hi tant els usuaris de les instal·lacions
esportives com el públic assistent.
- Control d’accés.
- Vestidors tancats.
- Activitats en grup sempre que no concentrin més de sis persones, inclosa la persona
professora o monitora si escau.
- Compliment de les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de Direcció del
Pla d’actuació del PROCICAT.
No es troben afectats per aquestes limitacions els centres de tecnificació i rendiment
esportiu, tant de titularitat pública com a privada, així com a les instal·lacions i equipaments
esportius que hagin d’acollir entrenaments i competició professional, estatal i internacional.
14. Activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i equipaments
municipals: ES MANTÉ LA SEVA OBERTURA condicionada al compliment de les
condicions següents:
 Horari d’obertura al públic: el servei només es pot dur a terme de les 7:30 hores a les
9:30 hores i de les 13:00 hores a les 15:30 hores. Els clients no podran romandre a
l’establiment fora d’aquestes franges horàries.
 El consum s’ha de realitzar sempre a la taula.
 En l’interior, l’aforament es limita al 30% de l’autoritzat i s’ha garantir una distància
mínima degudament senyalitzada de dos metres entre comensals de taules o
agrupacions de taules diferents. S’ha de garantir la ventilació de l’espai mitjançant
ventilació natural o altres sistemes de ventilació.
 A les terrasses s’ha de garantir una distància mínima degudament senyalitzada de dos
metres entre comensals de taules o grups de taules diferents.
 Es limita a quatre el nombre màxim de comensals per taula o agrupació de taules, llevat
que pertanyin a la “bombolla de convivència”, entesa com a grup de persones que
conviuen sota el mateix sosté, podent incloure també persones cuidadores i/o de suport
imprescindibles per prevenir conseqüències negatives de l’aïllament social.
 S’ha de garantir la distància d’un metre entre persones d’una mateixa taula, excepte per
a persones que pertanyin a la “bombolla de convivència”. El tipus i mida de taula ha de
permetre que es garanteixin aquestes distàncies.
 S’han de complir sempre totes les indicacions del Pla sectorial de la restauració aprovat
pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT.
15. Arxius, biblioteques, museus, sales d’exposicions, galeries d’art i centres de creació
i arts visuals municipals: ES MANTÉ EL SEU LÍMIT D’AFORAMENT al 50%, sense que
en cap cas es puguin organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb assistència
de públic. El seu horari d’obertura al públic seguirà sent, com a màxim, entre les 06.00 hores
i les 21.00 hores.
16. Parcs i jardins de titularitat pública i àrees de joc infantils: ES MANTÉ L’HORA DE
TANCAMENT a les 20 hores, podent obrir des de les 06.00 hores i seguint sempre les
pautes d’ús i manteniment aprovades pel PROCITAT per a aquests espais.
17. Equipaments cívics: ES MANTÉ LA SUSPENSIÓ d’activitats cíviques i comunitàries
grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament municipal, ja sigui
directament o mitjançant cessió a tercers (centres o casals cívics o culturals, casals de gent
gran, hotels d’entitats i similars), llevat que es facin per mitjans telemàtics, sense que això
impliqui la presència dels participants. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i
activitats d’intervenció socioeducativa i els programes de suport juvenil, lleure educatiu i
d’educació en el lleure d’infants, adolescents i programes de suport juvenil, així com
aquelles altres activitats d’intervenció social i personals permeses en la Resolució
SLT/1/2021, de 4 de gener, com a menjadors de caràcter social, perruqueria o podologia.
18. Congressos, convencions, fires comercials i festes majors: ES MANTÉ LA SEVA
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SUSPENSIÓ.
19. Mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i “Los Pajaritos” dels diumenges a La
Florida: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU AFORAMENT MÀXIM al
30% de la capacitat d’aforament del recinte, condicionada al compliment de les mesures
previstes al corresponent pla sectorial aprovat pel Comitè de Direcció del Pla d’actuació del
PROCICAT. Si les seves característiques no permeten aquesta adaptació, no es podrà dur
a terme aquesta activitat.
20. Celebració de matrimonis civils: ES MANTÉ LA LIMITACIÓ DE LA CAPACITAT DEL SEU
AFORAMENT MÀXIM al 30% i fins a un nombre màxim de 500 persones, permetent-se
l’augment d’aquest nombre màxim fins a 1.000 persones quan es desenvolupi aquesta
activitat de forma estàtica, a l’aire lliure o en espais físics tancats, i sempre es compleixin
les condicions de ventilació i qualitat de l’aire reforçades indicades a l’annex 1 i de la
Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener i es garanteixin les mesures de control
d’aglomeracions indicades a l’annex 2 de la citada Resolució. Tot això condicionat al
compliment de les mesures establertes en el corresponent Pla sectorial aprovat pel Comitè
de Direcció del Pla d’actuació del PROCICAT i amb respecte a les limitacions de mobilitat
nocturna establertes a l’apartat 5 de la citada Resolució.
SEGON.- RATIFICAR les mesures preventives recollides a la resolució anterior que hagin estat
ordenades verbalment i portades a terme des del 21 de desembre de 2020 fins la data del
present Decret.
TERCER.- DEIXAR SENSE EFECTE, des del 7 de gener de 2021 el Decret d’Alcaldia núm.
11463/2020, de 22 de novembre.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de serveis
municipals i coordinadors de Districtes.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.
E) Núm. 55/2021, de 8 de gener, pel qual es rectifica l’error, per omissió, comés al dispositiu
Primer, 3 del Decret d’Alcaldia núm. 28/2021, de 5 de gener, la part dispositiva del qual és,
literalment, la següent:
“PRIMER.- RECTIFICAR l’error, per omissió, comés al dispositiu Primer, 3 del Decret d’Alcaldia
núm. 28/2021, de 5 de gener, en el sentit següent:
ON DIU:
21. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes
les competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat
durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials
d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de
públic.
S’HA DE DIR:
3. Instal·lacions i equipaments esportius municipals: ES MANTÉ l’ajornament de totes
les competicions esportives previstes per ser realitzades a L’Hospitalet de Llobregat
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durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les competicions oficials
d’àmbit estatal, internacional i professionals que s’han de celebrar sense assistència de
públic, sense que sigui d’aplicació a les activitats esportives federades la limitació
establerta al punt 8.1. de la Resolució SLT/1/2021, de 4 de gener, relativa a la limitació
al màxim de sis persones en les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant
en l’àmbit públic com privat.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima difusió
mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius, caps de serveis
municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern, regidories
presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A.”
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
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. DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET D’ALCALDIA 10983/2020, DE 10 DE
DESEMBRE, REFERENT A L’APROVACIÓ DELS AJUSTOS NECESSARIS DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE L’EXERCICI
2020, PER TAL DE PRORROGAR LA SEVA VIGÈNCIA DES DE L’1 DE GENER DE 2021,
FINS A L’APROVACIÓ DEFINITIVA I ENTRADA EN VIGOR DEL PRESSUPOST GENERAL
PER A L’EXERCICI 2021
(AJT/62040/2020 Pressupostos)

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Vostès saben que nosaltres d’altres exercicis ens hem pronunciat en
sentit contrari respecte a aquesta pròrroga per alguna demora en el tràmit o bé entenem que
aquest exercici és resultat de la incertesa sobre les mesures legislatives que finalment va
finalitzar amb la suspensió de la regla de despesa per als exercicis 2020 i 2021, podia tenir una
certa raó de ser el retard a la tramitació del pressupost també per la incertesa associada a les
mesures adoptades a cada moment per combatre la pandèmia des de d’una perspectiva
complexa no tant de salut, com social i econòmica.
I d’altra banda, semblen correctes el càlcul a la baixa de crèdits, el finançament dels mateixos.
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Per tant, simplement ens quedaria per expressar un desig i és que tant de bo puguem en un
futur no llunyà deixar de tenir la necessitat de seguir adoptant mesures excepcionals per
combatre aquesta amenaça el futur de la humanitat.
Així que cap inconvenient respecte a la pròrroga i en aquest sentit, volíem expressar-nos.
Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En el darrer Ple, aquest és un punt que bàsicament el què comporta és
prorrogar els pressupostos perquè encara els pressupostos que es van aprovar inicialment el
mes de desembre encara no han entrat en vigor o estaran a punt d’entrar en vigor si no hi ha
hagut cap tipus de d’esmena.
No es va repetir el debat de pressupostos, ja vam manifestar el nostre posicionament en aquell
Ple que consideràvem insuficients els pressupostos per a aquest any per fer front a la crisi
social i econòmica provocada per la COVID-19 i també manifestàvem que als pressupostos del
2021 no estaven incorporats els acords a que havíem arribat amb el Pacte de ciutat.
Des de l’equip de govern van manifestar que durant el mes de gener es convocaria una reunió
per tal de poder parlar del Pacte de ciutat, per tal de poder parlar de les partides
pressupostàries.
Jo li demano a l’equip de govern que convoqui una reunió per tal d’establir el pressupost de les
diferents accions del Pacte de ciutat, que hi hagi un calendari per aquestes propostes que vam
acordar amb el Pacte de ciutat i també que es faci un seguiment, amb uns indicadors concrets
que hauríem de poder desenvolupar entre tots i totes nosaltres.
Creiem que el Pacte de ciutat és un bon pacte però que no estan incorporades les propostes
en el pressupost del 2021 i esperem que abans de que s’aprovin definitivament aquests
pressupostos del 2021, puguem tenir aquesta reunió que els havíem demanat i vostès van
acceptar el 20 de desembre però que a data d’avui encara no s’ha portat a terme.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt ràpidament, Alcaldessa. Moltes gràcies i bona tarda a tothom. Aquest punt que estem
portant avui, és una pròrroga del pressupost del 2020, no és el pressupost del 2021, ho dic
perquè si alguns ens segueix igual s’està confonent. En el pressupost del 2021, tal com li vam
expressar, no podíem incloure tota la despesa més que res perquè els ingressos han caigut en
picat, com vostès saben i els hi hem explicat. Ja els vam dir que amb la incorporació de
romanents del 2020 serà quan podrem donar compliment a totes les despeses afegides que
vénen del Pacte de ciutat.
Que del Pacte de ciutat no s’està fent res? Vostès saben perfectament que això no és així. Això
no vol dir que les noves partides evidentment, s’hauran de dotar amb els romanents del 2020.
De totes maneres com hem quedat amb els grups municipals de cara a la propera setmana per
constituir una comissió si volen podem aprofitar aquell moment per començar a parlar del
pressupost, de despeses i de costos dels elements que en el Pacte de ciutat són de bell nou i
que per tant, signifiquen increment, no ja un increment sinó creació de noves partides perquè
en el pressupost del 2020 ni tan sols hi eren.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, quedem així, començar a treballar en aquest seguiment i per tant si el 3 de febrer ja
havien quedat vostès com a portaveus dels grups i representants dels diferents grups polítics,
doncs, poden aprofitar aquesta mateixa reunió per fer en una segona part, aquesta posada en
comú de qüestions relacionades amb el Pacte de ciutat.
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Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“El Tinent d’Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per l’AlcaldiaPresidència per Decret núm. 6389, de 3 de juliol de 2020, apartat primer, b), publicat en el BOP
el 13 de juliol de 2020, en relació amb el procediment que es segueix per a l’aprovació dels
ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses del Pressupost General de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat de l’exercici 2020 des de l’1 de gener de 2021 i fins l’aprovació i
entrada en vigor del pressupost general de l’exercici 2021.
La situació d’emergència extraordinària derivada de la pandèmia de la COVID-19, l’alt grau
d’incertesa sobre la seva evolució i l’impacte de les mesures a adoptar sobre les finances
municipals, ha condicionat de manera molt significativa l’elaboració de les previsions inicials del
Pressupost General de l’Ajuntament de l’Hospitalet per a l’exercici 2021, produint-se un
endarreriment en el seu calendari d’elaboració i aprovació.
Pel calendari de sessions plenàries previst no és possible complir amb els tràmits necessaris
per a que el pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2021 quedi aprovat
definitivament abans del 31 de desembre de 2020, per entrar en vigor el dia 1 de gener de
2021, de conformitat amb el procediment regulat als articles 168 a 171 TRLHL i dels articles 18
a 23 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, que desenvolupa el Capítol I, títol VI de la Llei
39/1988, de la Llei 39/1988, en matèria de pressupostos.
Per resoldre situacions com l’expressada, l’article 169.6 del TRLRHL preveu que: Si al iniciar-se
l’exercici econòmic no hagués entrat en vigor el pressupost corresponent, es considerarà
automàticament prorrogat l’anterior, amb els seus crèdits inicials, sens perjudici de les
modificacions que es realitzin de conformitat amb els articles 177, 178 i 179 d’aquesta Llei i fins
l’entrada en vigor del nou pressupost. La pròrroga no afectarà als crèdits per serveis o
programes que hagin de concloure en l’exercici anterior o que estiguin finançats amb crèdit o
altres ingressos específics o afectats”.
El Pressupost General de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat pel ple municipal en sessió
de 20 de desembre de 2019, haurà de ser objecte de pròrroga per a l’exercici 2021.
L’article 21 del RP desenvolupa les previsions dels articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL
reafirmant la naturalesa no prorrogable de les modificacions de crèdit, la realització obligatòria
d’ajustos a la baixa d’aquells crèdits destinats a finançar serveis o programes que hagin
finalitzat l’exercici 2020 o que estiguin finançats amb crèdits o altres ingressos específics o
afectats −que s’hagin percebut de forma exclusiva durant l’exercici 2020 i no tinguin continuïtat
pel 2021− així com els possibles ajustos a l’alça a efectuar en el Pressupost prorrogat, sempre
que es compleixin els requisits que en el mateix s’expressen.
El Pressupost general de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, que té el caràcter d’únic, conforme
al que determina l’article 168.5 del TRLHL va ser aprovat pel Ple municipal en sessió del 20 de
desembre de 2019, i, atès que al mateix no es van presentar reclamacions, es declarà
definitivament aprovat en data 20 de gener de 2020, mitjançant resolució núm. 1399/2020, de 6
de febrer; amb les següents previsions inicials consolidades, d’acord amb el previst a l’article
164.1 del TRLHL i a l’article 2 de la LOEPSF.
PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT DE
L’EXERCICI 2020, SEGONS ARTICLE 164.1 TRLHL.
INGRESSOS PER CAPITOLS

Ajuntament

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents

109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71

La Farga
GEM SA
0,00
0,00
3.905.562,86
2.950.902,30

Total
sense
consolidar
109.676.155,39
12.462.651,05
32.686.596,32
93.048.113,01

Transferències internes

Total consolidat

0,00
0,00
2.175.385,83
2.950.902,30

109.676.155,39
12.462.651,05
30.511.210,49
90.097.210,71
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5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

3.320.577,54
244.337.628,15
0,00
1.562.371,85
1.562.371,85
245.900.000,00
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00

10.872,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00

3.331.449,54
251.204.965,31
0,00
1.562.371,85
1.562.371,85
252.767.337,16
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00

0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00

3.331.449,54
246.078.677,18
0,00
1.562.371,85
1.562.371,85
247.641.049,03
0,00
15.500.000,00
15.500.000,00

TOTAL

261.400.000,00

6.867.337,16

268.267.337,16

5.126.288,13

263.141.049,03

241.723,15

241.723,15

7.109.060,31

268.509.060,31

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

261.400.000,00

DESPESES PER CAPITOLS

Ajuntament

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

90.100.000,00
110.882.200,07
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
222.201.006,39
8.461.390,80
8.406.553,49
16.867.944,29
239.068.950,68
7.051.049,32
15.280.000,00
22.331.049,32

4.714.774,46
2.047.171,03
0,00
0,00
0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00

Total
sense
consolidar
94.814.774,46
112.929.371,10
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
228.962.951,88
8.461.390,80
8.406.553,49
16.867.944,29
245.830.896,17
7.051.049,32
15.280.000,00
22.331.049,32

TOTAL

261.400.000,00

6.761.945,49

268.161.945,49

347.114,82

347.114,82

7.109.060,31

268.509.060,31

La Farga
GEM SA

Amortitzacions
TOTAL

261.400.000,00

241.723,15
5.126.288,13

263.382.772,18

Transferències
internes

Total
consolidat

0,00
2.175.385,83
0,00
2.950.902,30
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00

94.814.774,46
110.753.985,27
2.302.000,00
15.465.904,02
500.000,00
223.836.663,75
8.461.390,80
8.406.553,49
16.867.944,29
240.704.608,04
7.051.049,32
15.280.000,00
22.331.049,32

5.126.288,13

263.035.657,36

347.114,82
5.126.288,13

263.382.772,18

PRESSUPOST CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT A 1
DE GENER DE 2020 EN TERMES SEC.
Fundació
La Farga
GEM SA

INGRESSOS PER CAPITOLS
Ajuntament
1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics
ingressos

i

Transfe-

Total

Privada

sense

rències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

109.676.155,39

0,00

0,00

109.676.155,39

0,00

109.676.155,39

12.462.651,05

0,00

0,00

12.462.651,05

0,00

12.462.651,05

altres
28.781.033,46

3.905.562,86

120,00

32.686.716,32

2.175.385,83

30.511.330,49

4. Transferències corrents

90.097.210,71

2.950.902,30

62.280,00

93.110.393,01

3.005.902,30

90.104.490,71

5. Ingressos patrimonials

3.320.577,54

10.872,00

10.000,00

3.341.449,54

0,00

3.341.449,54

244.337.628,15

6.867.337,16

72.400,00

251.277.365,31

5.181.288,13

246.096.077,18

6. Alienació inversions reals

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7. Transferències de capital

1.562.371,85

0,00

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres(cap 1 al 7)
8. Actius financers

1.562.371,85

0,00

0,00

1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

245.900.000,00

6.867.337,16

72.400,00

252.839.737,16

5.181.288,13

247.658.449,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9. Passius financers

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

Operacions financera (cap. 8 i 9)

15.500.000,00

0,00

0,00

15.500.000,00

0,00

15.500.000,00

261.400.000,00

6.867.337,16

72.400,00

268.339.737,16

5.181.288,13

263.158.449,03

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL
261.400.000,00

241.723,15
7.109.060,31

72.400,00

241.723,15
268.581.460,31

5.181.288,13

241.723,15
263.400.172,18

TOTAL
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Ajuntament
1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència
imprevistos

i

Transfe-

Fundació

Total

Privada

sense

rències

Total

Arranz Bravo

consolidar

internes

consolidat

La Farga
GEM SA

DESPESES PER CAPITOLS
90.100.000,00

4.714.774,46

0,00

94.814.774,46

0,00

94.814.774,46

110.882.200,07

2.047.171,03

72.400,00

113.001.771,10

2.175.385,83

110.826.385,27

2.302.000,00

0,00

0,00

2.302.000,00

0,00

2.302.000,00

18.416.806,32

0,00

0,00

18.416.806,32

3.005.902,30

15.410.904,02

altres
500.000,00

0,00

0,00

500.000,00

0,00

500.000,00

222.201.006,39

6.761.945,49

72.400,00

229.035.351,88

5.181.288,13

223.854.063,75

6. Inversions reals

8.461.390,80

0,00

0,00

8.461.390,80

0,00

8.461.390,80

7. Transferències de capital

8.406.553,49

0,00

0,00

8.406.553,49

0,00

8.406.553,49

16.867.944,29

0,00

0,00

16.867.944,29

0,00

16.867.944,29

239.068.950,68

6.761.945,49

72.400,00

245.903.296,17

5.181.288,13

240.722.008,04

7.051.049,32

0,00

0,00

7.051.049,32

0,00

7.051.049,32

9. Passius financers

15.280.000,00

0,00

0,00

15.280.000,00

0,00

15.280.000,00

Operacions financeres (cap. 8 i 9)

22.331.049,32

0,00

0,00

22.331.049,32

0,00

22.331.049,32

261.400.000,00

6.761.945,49

72.400,00

268.234.345,49

5.181.288,13

263.053.057,36

Operacions corrents (cap. 1 a 5)

Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres(cap 1 al 7)
8. Actius financers

TOTAL

Amortitzacions

347.114,82

TOTAL

Diferència Ingressos-despeses

347.114,82

347.114,82

261.400.000,00

7.109.060,31

72.400,00

268.581.460,31

5.181.288,13

263.400.172,18

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

L’apartat 4 de l’esmentat article 21 del RP estableix que en qualsevol cas, els ajustos de crèdit
determinats en els articles 169.6, 177, 178 i 179 del TRLHL i en els apartats 1, 2, 3 i 4 de
l’esmentat article 21 del RP, hauran de ser objecte d’imputació a les corresponents partides del
Pressupost prorrogat mitjançant resolució motivada dictada pel President de la Corporació,
previ informe de l’Interventor.
Els ajustos a efectuar en les crèdits inicials del pressupost de l’exercici 2020 estan explicitats i
justificats en els informes del Servei de Programació i Pressupostos de data 18 de novembre
de 2020, i de la Intervenció General núms. 171 i 172/2020, de data 26 de novembre de 2020
els quals posen de manifest que:
a) És necessari efectuar ajustos negatius dels crèdits inicials de l’estat de despeses del
pressupost l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2020, per un import
global de 17.135.319,15 euros, per estar destinats a serveis, programes i actuacions que
tenien una vigència temporal limitada al 31 de desembre de 2020, o per estar finançats
amb crèdits o altres ingressos específics o afectats que estaven previstos exclusivament
per l’exercici 2020, segons el detall següent:
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2020 NO PRORROGATS AL 2021
Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

2020

02

4392

1430160

ALTRE PERSONAL URBACT III FEDER

4.937,72

2020

02

4392

1600180

SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L’OCUPADOR. URBACT III FEDER

1.536,28

2020

02

4392

2260280

PUBLICITAT I PROPAGANDA . PROGRAMA URBACT III

3.000,00

2020

02

4392

2269980

ALTRES DESPESES DIVERSES. PROGRAMA URBACT III

8.720,00
3.631,90

2020

02

4392

2269982

ALTRES DESPESES DIVERSES. COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

2020

02

4392

2270680

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. PROGRAMA URBACT III

11.700,00

2020

02

4392

2270682

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS . COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

14.295,64
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2020

02

4392

2279980

PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMA URBACT III
DE

SERVEIS.

COFINANÇAMENT

8.000,00

2020

02

4392

2279982

PRESTACIO
PECT 2020

APORTACIO

2020

02

4392

2302080

DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. PROGRAMA URBACT III

2020

02

4392

2312080

LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU. PROGRAMA URBACT III

FEDER

14.125,76
500,00
2.500,00

2020

02

4392

2312082

LOCOMOCIO PERS NO DIRECTIU COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

2020

02

9203

6250000

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ MOBILIARI OFICINA

119.061,63
147.934,93

36.300,00

2020

02

9203

6250001

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ MOBILIARI CASALS
GENT GRAN BELLVITGE I CAN SERRA

2020

02

9205

6260001

ADQUISICIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ (SERVICE DESK)

2020

02

9205

6410000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESTOR DE
ATENCIÓ CIUTADANA

2020

02

9205

6410002

APLICACIÓ INFORMÀTICA GESTIÓ INTEGRAL RRHH

101.373,80

2020

02

9205

6410003

PLATAFORMA INTEGRAL ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

261.830,55

2020

02

9205

6410001

SUBMINISTRAMENT LLICÈNCIES MICROSOFT

372.565,97

2020

02

1523

6420000

HABITATGES LLOGUER SOCIAL

2020

02

1532

6090000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU SKATE PAR AL BARRI LA TORRASSA

142.895,05

2020

02

1650

6190000

PROJECTE PER A LA MILLORA INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR

325.000,00

2020

02

1710

6320000

PROJECTE TANCAMENT PERIMETRAL DEL PARC DELS OCELLETS
PROJECTE

CUES

0,00

OFICINES

60.000,00

2020

02

9331

6320000

HONORARIS REDACCIÓ
AJUNTAMENT

2020

02

9331

6320001

HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2020

02

9331

6320002

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B

DIRECCIÓ

OBRES

EDIFICI

73.557,69
B

2020

02

9331

6320003

2020

02

9331

6320004

2020

02

9331

6320005

2020

02

9331

6320006

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALTRES MILLORES EDIFICI B

2020

02

9331

6320007

ALTRES MILLORES EDIFICI B

14.490,00
1.247,28
309.731,33

LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ ESPAI SALA COMANDAMENT GUARDIA
URBANA
LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ ALT R.E.B.T. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
PARQUING CARRER ERMITA
LIQUIDACIÓ OBRA PROJECTE CLIMATITZACIÓ EDIFICI MITJANS
COMUNICACIÓ

PROJECTE

6.005,25

8.989,37
5.390,00
22.000,00
39.930,00
630.671,62

2020

02

9331

6320060

HONORARIS REDACCIÓ
AJUNTAMENT (FEDER)

DIRECCIÓ

OBRES

EDIFICI

B

2020

02

9331

6320061

HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT (FEDER)
HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE DIRECCIÓ OBRES EDIFICI B
AJUNTAMENT (DIPUTACIÓ)
HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT
(DIPUTACIÓ)

15.750,00
1.355,73

2020

02

9331

6320062

7.875,00

2020

02

9331

6320063

2020

02

9331

6320064

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B (FEDER)

2020

02

9331

6320065

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B (DIPUTACIÓ)

1.500,00
5.100,00

677,87
1.024.475,50
512.237,75

2020

02

9331

6330000

LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ NORMATIVA ECOLÒGICA CLIMATITZACIÓ
BIBLIOTECA LA BÓBILA

2020

02

1320

6240000

VEHÍCLES GUARDIA URBANA

2020

02

1320

6290000

MATERIAL TÈCNIC GUARDIA URBANA

274.700,00

2020

02

1340

6290001

MATERIAL TÈCNIC MOBILITAT URBANA

296.034,50

2020

02

2410

6290000

EQUIPAMENT TÈCINC I EINES PROGRAMES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
LIQUIDACIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ ESPAIS LLIURES ENTORNS DE
LA CTRA ESPLUGUES, 24
LIQUIDACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESCOLA
PROVENÇANA

2020

02

1532

6190000

2020

02

3230

6320000

2020

02

3420

6290000

SUBMINISTRAMENT MATERIAL TÈCNIC ESPORTS

2020

02

3420

6320001

RENOVACIÓ INTEGRAL FUM D’ESTAMPA

2020

02

3420

6320003

HONORARIS POLIESPORTIU FUM D’ESTAMPA

2020

02

3420

6320002

LIQUIDACIÓ OBRA PROJECTE PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA SERGIO
MANZANO

2020

02

3420

6320004

PROJECTE CANVI DE GESPA CAMPS DE FUTBOL

29.670,00
13.499,67
1.000,00
300.000,00
1.129.573,31
12.404,00
2.594,54
1.350.320,55
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2020

02

3420

6320005

AT, RED/DIRECCIÓ PROJ INSTAL POLIESPORTIU DISTRICTE III

130.196,00

2020

02

3420

6320006

AT, RED/DIRECCIÓ PROJ ESTRUCTURES POLIESPORTIU DISTRICTE III

83.108,85

AT
HONORARIS
ARQUITECTE
PROJECTE
COMPLET
+
DO
(BEISBOL/FUTBOL)
PROJECTE D’ADEQUACIÓ BOTIGUES 2 I 3 MERCAT DE STA. EULÀLIA
COM A BIBLIOMERCAT

2020

02

3420

6320007

2020

02

3321

6320000

2020

02

3333

6290000

INSTRUMENTS EMMCA

2020

02

3340

6290000

PIANO CC BELLVITGE - GORNAL

2020

02

3340

6320000

PROJECTE EXECUTIU REFORMA AUDITORI BARRADES

144.120,38

2020

02

9222

7230000

PROJECTE PILOT EDIFICIS INTEL.LIGENTS HOSPITALET

622.081,73

2020

01

4910

7400000

RENOVACIO INTEGRAL PORTAL L’H DIGITAL

2020

01

4910

7400001

SUBMINISTRAMENT,
L’HOSPITALET
SUBMINISTRAMENT,
L’HOSPITALET

323.437,67
80.584,40
33.200,61

INSTAL.LACIO
INSTAL.LACIO

9.000,00

102.850,00

EQUIPS
EQUIPS

D’INFORMACIÓ
D’INFORMACIÓ

2020

01

4910

7400002

2020

02

4330

8500900

AMPLIACIO DE CAPITAL FIRA 2000

2020

02

4330

8500901

AMPLIACIO DE CAPITAL FIRA 2000 (APORTACIÓ EXTRAORDINARIA)

TV

RADIO

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2020

585.000,00
240.000,00
6.615.317,07
435.732,25
17.135.319,15

b) Les previsions inicials d’ingressos del pressupost de l’Ajuntament l’exercici 2020, es veuen
disminuïdes en un import global de 17.135.319,15 euros, segons el detall següent:
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2020 NO PRORROGADES AL 2021
Codi
econòmic

Descripció

Previsió
inicial

2020

45051

GENERALITAT GAH/815/2018 PROJECTE PECT L’H ECOSISTEMA INNOVADOR
SALUT I CULTURA

32.053,30

2020

49000

COMUNITAT EUROPEA PROJECTE URBACT III

40.894,00

2020

76106

DIPUTACIO REHABILITACIO ENERGETICA EDIFICI B AJUNTAMENT

2020

79100

FEDER CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6

2020

91300

PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI D’ENS FORA DEL SECTOR PUBLIC

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2020

520.790,62
1.041.581,23
15.500.000,00
17.135.319,15

c) Efectuats els ajustos esmentats els crèdits inicials del pressupost prorrogat de l’exercici
2020 a l’exercici 2021 ascendeixen a 244.264.680,85 euros, i els ingressos inicials pugen a
244.264.680,85 euros, per la qual cosa el pressupost prorrogat de l’any 2020 per a l’any
2021 es presenta equilibrat.
d) Que els estats de previsions de despeses i d’ingressos de la Societat Mercantil amb capital
100% municipal la Farga GEM SA, aprovats amb el pressupost general de l’exercici 2020,
no es veuen afectats per cap ajust ja que les previsions d’aportacions de despeses del
pressupost prorrogat de l’Ajuntament en favor la Societat es mantenen en les mateixes
quanties aprovades pel pressupost inicial de l’exercici 2020.
Les Bases d’execució del Pressupost de l’exercici 2020 queden també prorrogades atesa la
unitat de l’expedient assenyalada l’article 168.5 del TRLHL.
A la vista del que s’exposa i dels informes del Servei de Programació i Pressupostos i de la
Intervenció General, en ús de les facultats que atorga l’article 21.4 del RP.
El Tinent d’Alcaldia, en exercici de les facultats que li han estat delegades per l’alcaldia al
Decret núm. 6389, de 3 de juliol de 2020, apartat primer, b), publicat en el BOP el 13 de juliol
de 2020,
RESOL:
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PRIMER.- Aprovar els ajustos a la baixa en els crèdits inicials de despeses per import de
17.135.319,15 euros i de les previsions d’ingressos per import de 17.135.319,15 euros del
pressupost general de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2020 des de l’1 de
gener de 2021 i fins l’aprovació i entrada en vigor del pressupost general de l’exercici 2021, a
l’empara del que preveu l’article 169.6 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i l’article 21 del Reial Decret
500/1990, de 20 d’abril, corresponents a les aplicacions pressupostaries i previsions
d’ingressos següents:
a) Estat de despeses
CRÈDITS INICIALS DEL PRESSUPOST 2020 NO PRORROGATS AL 2021
Aplicació pressupostària

Descripció

Crèdit inicial

2020

02

4392

1430160

ALTRE PERSONAL URBACT III FEDER

4.937,72

2020

02

4392

1600180

SEGURETAT SOCIAL A CARREC DE L’OCUPADOR. URBACT III FEDER

1.536,28

2020

02

4392

2260280

PUBLICITAT I PROPAGANDA . PROGRAMA URBACT III

3.000,00

2020

02

4392

2269980

ALTRES DESPESES DIVERSES. PROGRAMA URBACT III

8.720,00
3.631,90

2020

02

4392

2269982

ALTRES DESPESES DIVERSES. COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

2020

02

4392

2270680

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS. PROGRAMA URBACT III

11.700,00
14.295,64

2020

02

4392

2270682

ESTUDIS I TREBALLS TECNICS . COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

2020

02

4392

2279980

PRESTACIO DE SERVEIS. PROGRAMA URBACT III
DE

SERVEIS.

COFINANÇAMENT

8.000,00

2020

02

4392

2279982

PRESTACIO
PECT 2020

APORTACIO

2020

02

4392

2302080

DIETES PERSONAL NO DIRECTIU. PROGRAMA URBACT III

2020

02

4392

2312080

LOCOMOCIO PERSONAL NO DIRECTIU. PROGRAMA URBACT III

FEDER

14.125,76
500,00
2.500,00

2020

02

4392

2312082

LOCOMOCIO PERS NO DIRECTIU COFINANÇAMENT APORTACIÓ FEDER
PECT 2020

2020

02

9203

6250000

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ MOBILIARI OFICINA

119.061,63
147.934,93

36.300,00

2020

02

9203

6250001

SUBMINISTRAMENT, MUNTATGE I COL·LOCACIÓ MOBILIARI CASALS
GENT GRAN BELLVITGE I CAN SERRA

2020

02

9205

6260001

ADQUISICIÓ EQUIPS PROCESSOS INFORMACIÓ (SERVICE DESK)

2020

02

9205

6410000

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ GESTOR DE
ATENCIÓ CIUTADANA

2020

02

9205

6410002

APLICACIÓ INFORMÀTICA GESTIÓ INTEGRAL RRHH

101.373,80

2020

02

9205

6410003

PLATAFORMA INTEGRAL ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA

261.830,55

2020

02

9205

6410001

SUBMINISTRAMENT LLICÈNCIES MICROSOFT

372.565,97

2020

02

1523

6420000

HABITATGES LLOGUER SOCIAL

2020

02

1532

6090000

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU SKATE PAR AL BARRI LA TORRASSA

142.895,05

2020

02

1650

6190000

PROJECTE PER A LA MILLORA INSTAL·LACIONS ENLLUMENAT EXTERIOR

325.000,00

2020

02

1710

6320000

PROJECTE TANCAMENT PERIMETRAL DEL PARC DELS OCELLETS
PROJECTE

CUES

0,00

OFICINES

6.005,25

60.000,00

2020

02

9331

6320000

HONORARIS REDACCIÓ
AJUNTAMENT

DIRECCIÓ

OBRES

EDIFICI

2020

02

9331

6320001

HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT

2020

02

9331

6320002

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B

73.557,69
B

LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ ESPAI SALA COMANDAMENT GUARDIA
URBANA
LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ ALT R.E.B.T. INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
PARQUING CARRER ERMITA
LIQUIDACIÓ OBRA PROJECTE CLIMATITZACIÓ EDIFICI MITJANS
COMUNICACIÓ

2020

02

9331

6320003

2020

02

9331

6320004

2020

02

9331

6320005

2020

02

9331

6320006

ASSISTÈNCIA TÈCNICA ALTRES MILLORES EDIFICI B

2020

02

9331

6320007

ALTRES MILLORES EDIFICI B

14.490,00
1.247,28
309.731,33
8.989,37
5.390,00
22.000,00
39.930,00
630.671,62
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2020

02

9331

6320060

HONORARIS REDACCIÓ
AJUNTAMENT (FEDER)

PROJECTE

DIRECCIÓ

OBRES

EDIFICI

B

2020

02

9331

6320061

HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT (FEDER)

15.750,00
1.355,73

HONORARIS REDACCIÓ PROJECTE DIRECCIÓ OBRES EDIFICI B
AJUNTAMENT (DIPUTACIÓ)
HONORARIS CONSULTORIA AMBIENTAL EDIFICI B AJUNTAMENT
(DIPUTACIÓ)

2020

02

9331

6320062

7.875,00

2020

02

9331

6320063

2020

02

9331

6320064

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B (FEDER)

2020

02

9331

6320065

OBRA REHABILITACIÓ ENERGÈTICA EDIFICI B (DIPUTACIÓ)

1.500,00
5.100,00

677,87
1.024.475,50
512.237,75

2020

02

9331

6330000

LIQUIDACIÓ OBRA ADEQUACIÓ NORMATIVA ECOLÒGICA CLIMATITZACIÓ
BIBLIOTECA LA BÓBILA

2020

02

1320

6240000

VEHÍCLES GUARDIA URBANA

2020

02

1320

6290000

MATERIAL TÈCNIC GUARDIA URBANA

274.700,00

2020

02

1340

6290001

MATERIAL TÈCNIC MOBILITAT URBANA

296.034,50

2020

02

2410

6290000

EQUIPAMENT TÈCINC I EINES PROGRAMES DE FORMACIÓ I OCUPACIÓ
LIQUIDACIÓ PROJECTE PAVIMENTACIÓ ESPAIS LLIURES ENTORNS DE
LA CTRA ESPLUGUES, 24
LIQUIDACIÓ PROJECTE ADEQUACIÓ INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ESCOLA
PROVENÇANA

2020

02

1532

6190000

2020

02

3230

6320000

2020

02

3420

6290000

SUBMINISTRAMENT MATERIAL TÈCNIC ESPORTS

2020

02

3420

6320001

RENOVACIÓ INTEGRAL FUM D’ESTAMPA

2020

02

3420

6320003

HONORARIS POLIESPORTIU FUM D’ESTAMPA

2020

02

3420

6320002

LIQUIDACIÓ OBRA PROJECTE PAVIMENT PISTA POLIESPORTIVA SERGIO
MANZANO

2020

02

3420

6320004

PROJECTE CANVI DE GESPA CAMPS DE FUTBOL

2020

02

3420

6320005

AT, RED/DIRECCIÓ PROJ INSTAL POLIESPORTIU DISTRICTE III

2020

02

3420

6320006

AT, RED/DIRECCIÓ PROJ ESTRUCTURES POLIESPORTIU DISTRICTE III

29.670,00
13.499,67
1.000,00
300.000,00
1.129.573,31
12.404,00
2.594,54
1.350.320,55
130.196,00
83.108,85

AT
HONORARIS
ARQUITECTE
PROJECTE
COMPLET
+
DO
(BEISBOL/FUTBOL)
PROJECTE D’ADEQUACIÓ BOTIGUES 2 I 3 MERCAT DE STA. EULÀLIA
COM A BIBLIOMERCAT

2020

02

3420

6320007

2020

02

3321

6320000

2020

02

3333

6290000

INSTRUMENTS EMMCA

2020

02

3340

6290000

PIANO CC BELLVITGE - GORNAL

2020

02

3340

6320000

PROJECTE EXECUTIU REFORMA AUDITORI BARRADES

144.120,38

2020

02

9222

7230000

PROJECTE PILOT EDIFICIS INTEL.LIGENTS HOSPITALET

622.081,73

2020

01

4910

7400000

RENOVACIO INTEGRAL PORTAL L’H DIGITAL
SUBMINISTRAMENT,
L’HOSPITALET
SUBMINISTRAMENT,
L’HOSPITALET

323.437,67
80.584,40
33.200,61

INSTAL.LACIO

9.000,00

102.850,00

EQUIPS

D’INFORMACIÓ

2020

01

4910

7400001

2020

01

4910

7400002

2020

02

4330

8500900

AMPLIACIO DE CAPITAL FIRA 2000

2020

02

4330

8500901

AMPLIACIO DE CAPITAL FIRA 2000 (APORTACIÓ EXTRAORDINARIA)

INSTAL.LACIO

EQUIPS

D’INFORMACIÓ

TV

RADIO

585.000,00
240.000,00
6.615.317,07

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE CRÈDITS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2020

435.732,25
17.135.319,15

El resum per capítols de l’estructura econòmica de l’estat de despeses del pressupost prorrogat
del pressupost de l’Ajuntament de l’Hospitalet, una vegada efectuats els ajustos dels crèdits
inicials del pressupost de l’exercici 2020, ascendeix a 244.264.680,85 euros, sent el seu detall
el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT 2020 A 2021 AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
DESPESES
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2020

Ajustos

2020 a 2021
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Capítol

Crèdits inicials

1 Despeses de personal
2 Despeses corrents en béns i serveis
3 Despeses financeres
4 Transferències corrents
5 Fons de contingència i altres imprevistos

Crèdits inicials

90.100.000,00

-6.474,00

90.093.526,00

110.882.200,07

-66.473,30

110.815.726,77

2.302.000,00

0,00

2.302.000,00

18.416.806,32

0,00

18.416.806,32

500.000,00

0,00

500.000,00

222.201.006,39

-72.947,30

222.128.059,09

6 Inversions reals

8.461.390,80

-8.461.390,80

0,00

7 Transferències de capital

8.406.553,49

-1.549.931,73

6.856.621,76

Operacions corrents (Cap. 1 a 5)

Operacions de capital (Cap. 6 i 7)

16.867.944,29

-10.011.322,53

6.856.621,76

239.068.950,68

-10.084.269,83

228.984.680,85

7.051.049,32

-7.051.049,32

0,00

9 Passius Financers

15.280.000,00

0,00

15.280.000,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

22.331.049,32

-7.051.049,32

15.280.000,00

261.400.000,00

-17.135.319,15

244.264.680,85

Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
8 Actius financers

Total despeses

b) Estat d’ingressos
PREVISIONS INICIALS DEL PRESSUPOST 2020 NO PRORROGADES AL 2021
Codi
econòmic

Previsió
inicial

Descripció

2020

45051

GENERALITAT GAH/815/2018 PROJECTE PECT L’H ECOSISTEMA INNOVADOR
SALUT I CULTURA

32.053,30

2020

49000

COMUNITAT EUROPEA PROJECTE URBACT III

40.894,00

2020

76106

DIPUTACIO REHABILITACIO ENERGETICA EDIFICI B AJUNTAMENT

2020

79100

FEDER CATALUNYA 2014-2020, EIXOS PRIORITARIS 4 I 6

2020

91300

PRESTECS REBUTS A LLARG TERMINI D’ENS FORA DEL SECTOR PUBLIC

520.790,62
1.041.581,23
15.500.000,00

TOTAL AJUSTOS A LA BAIXA SOBRE PREVISIONS INICIALS PRESSUPOST EXERCICI 2020

17.135.319,15

Les previsions d’ingressos que financen els crèdits prorrogats de l’exercici 2020 deduïts aquells
la vigència dels quals finalitzarà el 31 de desembre de 2020, ascendeixen a 244.264.680,85
euros el detall dels quals resumit per capítols és el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT 2020 A 2021 AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET
INGRESSOS
Classificació econòmica
Pressupost prorrogat

Pressupost
2020
Capítol
1 Impostos directes

Ajustos

Previsions inicials

2020 a 2021
Previsions inicials

109.676.155,39

0,00

109.676.155,39

2 Impostos indirectes

12.462.651,05

0,00

12.462.651,05

3 Taxes, preus públics i altres ingressos

28.781.033,46

0,00

28.781.033,46

4 Transferències corrents

90.097.210,71

-72.947,30

90.024.263,41

5 Ingressos patrimonials

3.320.577,54

0,00

3.320.577,54

244.337.628,15

-72.947,30

244.264.680,85

0,00

0,00

0,00

Operacions corrents (Cap. 1 a 5)
6 Alienació d’inversions reals
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7 Transferències de capital
Operacions de capital (Cap. 6 i 7)

1.562.371,85

-1.562.371,85

0,00

1.562.371,85

-1.562.371,85

0,00

245.900.000,00

-1.635.319,15

244.264.680,85

0,00

0,00

0,00

9 Passius Financers

15.500.000,00 -15.500.000,00

0,00

Operacions financeres (Cap. 8 i 9)

15.500.000,00 -15.500.000,00

0,00

261.400.000,00 -17.135.319,15

244.264.680,85

Operacions no financeres (Cap. 1 a 7)
8 Actius Financers

Total ingressos

El pressupost prorrogat per a l’any 2021 no presenta marge, per la qual cosa s’aprova
equilibrat.
PRESSUPOST PRORROGAT
L’HOSPITALET
CÀLCUL DEL MARGE

2020

Previsions/crèdits
Previsions inicials prorrogades
Crèdits inicials prorrogats
Marge

A

2021

AJUNTAMENT

DE

Import
244.264.680,85
244.264.680,85
0,00

El detall dels crèdits inicials de despeses i de les previsions d’ingressos del pressupost de
l’exercici 2020 prorrogat per al 2021, consta a l’annex del Pressupost Prorrogat de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de l’exercici 2020 per a l’exercici 2021.
SEGON. Àmbit d’aplicació de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2020
L’àmbit de la pròrroga del pressupost de l’exercici 2020, serà a partir de l’1 de gener de 2021 el
següent:
a. Pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
b. Estats de previsió de despeses i ingressos de la societat mercantil de capital
íntegrament municipal La Farga, Gestió d’equipaments municipals, SA.
La Societat haurà d’ajustar l’execució de les previsions de despeses i ingressos
aprovades pel seu Consell d’Administració per l’exercici 2020 a la disponibilitat dels
crèdits prorrogats del pressupost de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en el
termes establerts en aquest Decret.
c. Bases d’execució del Pressupost general de l’exercici 2020.
TERCER.- Regles especials de funcionament comptable del pressupost prorrogat
a. Reflex comptable del pressupost prorrogat
El reflex comptable del pressupost prorrogat s’efectuarà mitjançant assentaments globals
directes a la comptabilitat financera que incorporin els crèdits de despeses prorrogats i la
previsió dels ingressos que els financen d’acord amb l’estructura de comptes aprovada per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre.
b. Documents comptables en el pressupost prorrogat
L’elaboració dels documents comptables de despeses en el pressupost prorrogat
corresponents a autoritzacions i disposicions de despeses adquirides en exercicis anteriors
tindran l’abast i límits que, en cada cas, determini la Intervenció General.
QUART. Execució del pressupost prorrogat. Modificacions pressupostàries
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Disposar que d’acord amb el previst als articles 21.5 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril,
mentre no es disposi de pressupost definitiu per a l’exercici 2021, es procedeixi, si s’escau, a
l’aprovació de qualsevol de les modificacions pressupostàries previstes en la llei.
CINQUÈ. Pressupost prorrogat consolidat
Determinar que el pressupost prorrogat de l’exercici 2020 consolidat de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat a partir de l’1 de gener de 2021, d’acord amb el previst a l’article 164.1
del TRLHL, és el següent:
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2020 PER A L’EXERCICI 2021, SEGONS ARTICLE 164.1
TRLHL.
Total

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

Ajuntament
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.024.263,41
3.320.577,54
244.264.680,85
0,00
0,00
0,00
244.264.680,85
0,00
0,00
0,00

La Farga
GEMSA
0,00
0,00
3.905.562,86
2.950.902,30
10.872,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00

sense
consolidar
109.676.155,39
12.462.651,05
32.686.596,32
92.975.165,71
3.331.449,54
251.132.018,01
0,00
0,00
0,00
251.132.018,01
0,00
0,00
0,00

Transferèncie
s
internes
0,00
0,00
2.175.385,83
2.950.902,30
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00

Total
consolidat
109.676.155,39
12.462.651,05
30.511.210,49
90.024.263,41
3.331.449,54
246.005.729,88
0,00
0,00
0,00
246.005.729,88
0,00
0,00
0,00

TOTAL

244.264.680,85

6.867.337,16

251.132.018,01

5.126.288,13

246.005.729,88

241.723,15

241.723,15

7.109.060,31

251.373.741,16

5.126.288,13

La Farga

Total
sense

Transferències

INGRESSOS PER CAPITOLS

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL

244.264.680,85

DESPESES PER CAPITOLS

241.723,15
246.247.453,03

Total

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres imprevistos
Operacions corrents (cap.1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap.6 i 7)
Operacions no financeres (cap. 1 a 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)

Ajuntament
90.093.526,00
110.815.726,77
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
222.128.059,09
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
228.984.680,85
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

GEMSA
4.714.774,46
2.047.171,03
0,00
0,00
0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00

consolidar
94.808.300,46
112.862.897,80
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
228.890.004,58
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
235.746.626,34
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

internes
0,00
2.175.385,83
0,00
2.950.902,30
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00
5.126.288,13
0,00
0,00
0,00

consolidat
94.808.300,46
110.687.511,97
2.302.000,00
15.465.904,02
500.000,00
223.763.716,45
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
230.620.338,21
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

TOTAL

244.264.680,85

6.761.945,49

251.026.626,34

5.126.288,13

245.900.338,21

347.114,82

347.114,82

0,00

347.114,82

7.109.060,31

251.373.741,16

5.126.288,13

246.247.453,03

Amortitzacions
TOTAL

244.264.680,85

Establir que el pressupost prorrogat de l’exercici 2019 consolidat de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat, a partir de l’1 de gener de 2020 en els termes assenyalats per l’article 2 de la
LOEPSF i als efectes del càlcul del compliment dels objectius d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera, així com de la remissió de la informació pressupostària i comptable al
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques prevista en l’Ordre EHA 2105/2012, d’1
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d’octubre, és el següent.
PRESSUPOST PRORROGAT CONSOLIDAT DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT DE L’EXERCICI 2020 PER A L’EXERCICI 2021, EN TERMES SEC.
INGRESSOS PER CAPITOLS

La Farga

Fundació

Total

Fundació

sense

Transfe rències

Total

Ajuntament
109.676.155,39
12.462.651,05

GEMSA
0,00
0,00

Arranz Bravo
0,00
0,00

consolidar
109.676.155,39
12.462.651,05

internes
0,00
0,00

consolidat
109.676.155,39
12.462.651,05

28.781.033,46
90.024.263,41
3.320.577,54
244.264.680,85
0,00
0,00
0,00
244.264.680,85
0,00
0,00
0,00

3.905.562,86
2.950.902,30
10.872,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00
6.867.337,16
0,00
0,00
0,00

120,00
62.280,00
10.000,00
72.400,00

0,00

32.686.716,32
93.037.445,71
3.341.449,54
251.204.418,01
0,00
0,00
0,00
251.204.418,01
0,00
0,00
0,00

2.175.385,83
3.005.902,30
0,00
5.181.288,13
0,00
0,00
0,00
5.181.288,13
0,00
0,00
0,00

30.511.330,49
90.031.543,41
3.341.449,54
246.023.129,88
0,00
0,00
0,00
246.023.129,88
0,00
0,00
0,00

244.264.680,85

6.867.337,16

72.400,00

251.204.418,01

5.181.288,13

246.023.129,88

Subvencions de capital transferides a resultats
TOTAL
244.264.680,85

241.723,15
7.109.060,31

72.400,00

241.723,15
251.446.141,16

5.181.288,13

241.723,15
246.264.853,03

1. Impostos directes
2. Impostos indirectes
3. Taxes, preus públics i altres
ingressos
4. Transferències corrents
5. Ingressos patrimonials
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Alienació inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres(cap 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financera (cap. 8 i 9)
TOTAL

DESPESES PER CAPITOLS

1. Despeses de personal
2. Despeses corrents en béns i serveis
3. Despeses financeres
4. Transferències corrents
5. Fons de contingència i altres
imprevistos
Operacions corrents (cap. 1 a 5)
6. Inversions reals
7. Transferències de capital
Operacions de capital (cap. 6 i 7)
Operacions no financeres (cap 1 al 7)
8. Actius financers
9. Passius financers
Operacions financeres (cap. 8 i 9)
TOTAL

La Farga
Ajuntament
90.093.526,00
110.815.726,77
2.302.000,00
18.416.806,32

GEMSA
4.714.774,46
2.047.171,03
0,00
0,00

500.000,00
222.128.059,09
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
228.984.680,85
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00
6.761.945,49
0,00
0,00
0,00

244.264.680,85

6.761.945,49

Amortitzacions
TOTAL

Diferència Ingressos-despeses

0,00
72.400,00

Fundació

Total

Transfe -

Fundació

sense

rències

Arranz Bravo

Total

consolidar
94.808.300,46
112.935.297,80
2.302.000,00
18.416.806,32

internes
0,00
2.175.385,83
0,00
3.005.902,30

consolidat
94.808.300,46
110.759.911,97
2.302.000,00
15.410.904,02

0,00

500.000,00
228.962.404,58
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
235.819.026,34
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

0,00
5.181.288,13
0,00
0,00
0,00
5.181.288,13
0,00
0,00
0,00

500.000,00
223.781.116,45
0,00
6.856.621,76
6.856.621,76
230.637.738,21
0,00
15.280.000,00
15.280.000,00

72.400,00

251.099.026,34

5.181.288,13

245.917.738,21

347.114,82

0,00

347.114,82

72.400,00

72.400,00

0,00
72.400,00

347.114,82
244.264.680,85

7.109.060,31

72.400,00

251.446.141,16

5.181.288,13

246.264.853,03

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SISÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que celebri.
SETÈ.- COMUNICAR el present Decret als Tinents d’Alcalde i Regidors Delegats, a la Gerència
Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria General, a la Secretaria General, als
Districtes i a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació en Intranet, i a la Gerència
de la Societat Municipal La Farga GEM., SA.; als efectes legals oportuns.
El que li comunico per al seu coneixement i efectes escaients.”

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
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representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.
ACORD 9. APROVACIÓ INICIAL MODIFICACIÓ PUNTUAL DE PLA GENERAL
METROPOLITÀ EN L’ÀMBIT DE L’ILLA OCUPADA PER L’ANTIGA SEU DE VANGUARD,
DELIMITADA PEL CARRER SANTA EULÀLIA, L’AVINGUDA DE VILANOVA I EL CARRER
CARRASCO I FORMIGUERA
(AJT/51983/2019 Agència de Desenvolupament Urbà)

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hoy se nos presenta un expediente para la aprobación inicial de la modificación del PGM de la
illa de la Vanguard. En nuestra opinión este proyecto presenta elementos positivos como es la
2
construcción de vivienda protegida el 40% del total, 2.600 m de zona verde y un equipamiento
municipal.
Actualmente a nuestro entender es una zona que con escasa o nula vida, zona degradada y el
hecho de que se puede llevar a cabo un proyecto urbanístico, a nuestro entender, en ese
sentido, es positivo.
Lo que no tenemos claro es si la solución pasa por posibilitar la transformación de los actuales
usos residenciales, vivienda, pero especialmente lo que nos preocupa es el tema hotelero. Se
nos plantea un proyecto de un hotel de tres estrelles de 175 habitaciones, 750 camas para un
público mayoritariamente joven entre 18 y 32 años. Los precios serán económicos según se ha
podido saber, entre unos quince y unos cincuenta euros por pernoctación. Un 50% de las
habitaciones son dobles y la mitad son múltiples con lo cual no sabemos qué impacto va a
tener eso en los vecinos de la zona.
En marzo del 2019, se anunciaba este proyecto en prensa. Tres días más tarde desde ese
anuncio, el Teniente de Alcalde de Espacio Público, el Sr. Castro aseguraba que este proyecto
no entraba dentro del plan hotelero que había proyectado el equipo de gobierno. Decía también
que el proyecto no tenía asegurada su viabilidad y en cualquier caso, la construcción de ese
hostal con las 750 camas no entraba en los planes del gobierno municipal. Finalizaba sus
declaraciones afirmando que no se tendría luz verde a ese proyecto si no se veía claro.
Nosotros nos preguntamos qué es lo que ha cambiado aparte de que la realidad de la ciudad y
mundial ha cambiado por la COVID-19 y que no entendemos cuál ha sido el argumento de
peso que ha hecho cambiar de opinión al equipo de gobierno.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular lo que volvemos a reivindicar y a pedir es la
necesidad de que se abra un debate sereno y consensuado, respecto a la capacidad de carga
en las plazas hoteleras de la ciudad, de su ubicación y la idoneidad en esa ubicación.
En cualquier caso, nosotros no estamos en contra de un modelo urbanístico regenerativo que
permita dar oportunidades a nuestros vecinos, pero nos da la sensación que el equipo de
gobierno actúa como reacción a las demandas sin liderar una estrategia en este sentido. El
gobierno municipal a nuestro entender, simplemente se rinde a capitanear cualquier modelo
ordenado. Por tanto, desde el Partido Popular nos vamos a abstener. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Primer bona tarda a tothom i donar la benvinguda i desitjar molts encerts a la regidora Iman
Aisa que no havia tingut encara oportunitat de parlar en el Ple, primer de tot això.
Respecte a l’aprovació de la modificació del Pla General de la Vanguard, com hem manifestat
ja públicament respecte a aquest projecte de l’illa actual de la Vanguard, nosaltres no creiem
que la millor solució d’ús d’aquest sòl sigui més edificacions, ni destinar l’edifici actual de la
Vanguard a ús hoteler, és a dir amb més massificació a la nostra ciutat.
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El nostre posicionament com ja saben és el que reiterem cada Ple quan es porten a
consideració projectes urbanístics d’aquestes característiques i és que no entenem per què es
continua considerant que el que necessiten els nostres barris són més illes d’habitatges de
renda lliure que contribueix a continuar consolidant-nos al pòdium, al top de les ciutats
d’Europa amb més densitat de població i no és la crítica per la crítica perquè ja no és només
construcció d’una torre de 14 plantes d’habitatges sinó vaig malament, és que l’edifici de la
Vanguard es converteix en hotel per acollir prop de 200 llits.
Clar, quin servei fa als veïns de l’hotel Vanguard però és més, amb la nova realitat que s’està
dibuixant, la crisi causada per la COVID, on el sector hoteler està, ho està passant francament
malament per sobreviure, és que no s’entén que es projecti ara mateix o millor dit es continuï
pensant en projectar un hotel enmig de la ciutat amb 200 llits. És com si tot el que està passant
fora no ens afecta com hem de pensar la ciutat o com l’hem de repensar.
El que necessitem per la nostra salut són espais oberts, són espais amples, són espais verds,
evitar les aglomeracions, etcètera. I el què ens dibuixen a cada projecte és el mateix. I és la
mateixa pel·lícula però abans de la pandèmia, que una situació de pandèmia que fa trontollar
els models de vida que fins ara teníem.
Hotels, pastilles ingents d’edificis i entremig, això sí per calmar suposo els ànims, i és la
sensació que ens dóna per posar la medalla ecològica, doncs, zones verdes sempre
supeditades a la construcció d’edificis per poder dir que el Govern es pren en serio l’ampliació
de les zones verdes de la nostra ciutat. I es pot fer tot això si és voluntat. És poden fer zones
verdes, es poden esponjar els barris, es pot fer habitatge social sense la necessitat
d’acompanyar-ho d’hotels o més pastilles d’habitatges com la de Carrilet, com la de Cosme
Toda, o com és el cas de la Vanguard. Per tant emetem un vot desfavorable a aquesta
aprovació. Gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Buenas tardes. Gracias Presidenta. En relación con el punto 9, de aprobación inicial de la
modificación puntual del Plan General Metropolitano en el ámbito de la isla ocupada por la
antigua sede de la Vanguard, comentar que Ciudadanos somos conscientes de que el proyecto
tiene aspectos positivos como es la preservación de un edificio emblemático de la ciudad, el
dinamismo económico de un hotel o la creación de 30 viviendas de alquiler social.
Tiene un grave inconveniente que a nuestro entender lo invalida, como es que aumenta la
presión demográfica de la ciudad.
L’Hospitalet es un municipio, es el municipio de la Unión Europa con mayor densidad de
población y este proyecto implica aumentar la presión demográfica en la ciudad con 130
nuevas viviendas, sin que en la memoria social se incluya la presión de su efecto sobre los ya
de por si congestionados equipamientos sociales de la ciudad.
El gobierno municipal es el primero en poner el grito en el cielo, y con toda la razón del mundo
porque el 40% de los centros educativos de la ciudad superan la ratio de alumnos, cuando este
gobierno no para de facilitar la construcción de nuevas zonas residenciales sin planificar
paralelamente los equipamientos necesarios.
Porque este proyecto no viene solo, viene a sumarse a las casi 1.000 viviendas que se están
ejecutando en la zona de la antigua Cosme Toda o en las del entorno de Rambla Marina o de
la Riereta. Parece que el proyecto urbanístico del partido del gobierno del PSC consiste en
ocupar todo el espacio disponible de la ciudad con toda promoción residencial que se
proponga, sin preocuparle los efectos sobre la calidad de vida de nuestros vecinos. Lo vemos
en este proyecto, en el que el gobierno municipal facilita la construcción de 130 viviendas
pegadas a las vías del tren, avalando la promesa de un inminente soterramiento sin saber en
realidad cuántas décadas pueden tardar en hacerse eso realidad.
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El espacio urbano disponible es limitado y reducido en nuestra ciudad. En Ciudadanos
consideramos prioritario en L’Hospitalet una política urbanística que vincule cualquier nueva
promoción inmobiliaria a las viejas zonas industriales de la ciudad, con amortización del parque
de viviendas más obsoleto y degradado de los barrios más densamente poblados de la ciudad
para reducir de esa manera la presión demográfica y generar en estos barrios nuevas zonas
verdes y espacios de convivencia.
Somos conscientes de que es un propósito complejo que requiere un plan a largo plazo con
fuertes inversiones públicas y de colaboración público-privada pero también somos plenamente
conscientes de que esto es lo que necesita L’Hospitalet, lo que necesita nuestra ciudad y con
un proyecto como el que pretenden aprobar hoy en este plenario, ahora no hacemos más que
perder de nuevo una oportunidad y agravar el problema. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Per posicionar-nos sobre aquest punt. Ara fa gairebé dos anys, l’equip de
govern municipal estudiava la possibilitat de fer un macro hostal-alberg de més de 700 llits i
també la construcció d’hotels a lo que és l’espai de la Vanguard.
En una de les reunions que es va convocar en aquell moment, l’equip de govern amb les
empreses inversores d’aquest projecte, el grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, els vam traslladar que no estaven d’acord amb aquell projecte de fer un macro
alberg a l’espai de la Vanguard. El projecte que es desenvolupés en aquesta zona de la
Vanguard creiem que havia de ser fruit de l’acord i del diàleg entre les diferents entitats del
barri de Santa Eulàlia i especialment amb l’Associació de veïns i que aquests dubtes també
necessitava fer un debat a fons per tal de definir un model urbanístic i turístic sostenible perquè
aquesta ciutat no es podia convertir en una ciutat franquícia hotelera i que l’actual model
urbanístic que està planificat a la nostra ciutat no podia estar planificat únicament per les
immobiliàries i les constructores.
Han passat gairebé dos anys i avui el govern d’aquesta ciutat ens presenta un projecte que
substitueix el macro alberg per un hotel de tres estrelles, però continua apostant per construir
més pisos a la nostra ciutat i fa un projecte sense cap tipus de diàleg amb els veïns i veïnes del
barri de Santa Eulàlia, ni tampoc amb les seves entitats.
Com hem manifestat moltes vegades en aquest Ple, des d’Esquerra Republicana de Catalunya
no estem en contra aquells hotels a la nostra ciutat, però sí que volem que es posi límit a les
places hoteleres i el nombre de pisos turístics. La ciutat, tal i com comentaven altres companys
del consistori, pateix massificació. Som una de les ciutats més denses d’Europa i creiem que a
més cal apostar per la rehabilitació dels nostres edificis de la nostra ciutat.
I degut a aquests motius que he expressat perquè no estem d’acord amb aquest projecte
perquè és un projecte que no ha estat consensuat amb les entitats veïnals i del barri de Santa
Eulàlia, el nostre grup municipal votarà en contra d’aquest dictamen.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Jo crec que entre tots hem fet una mica el llistó molt alt del que ha
estat aquest projecte o aquest desenvolupament. Com ara explicava el Sr. Antoni Garcia fa un
any i mig, una mica més segurament, que jo mateix vaig convocar perquè hi havia la propietat
d’aquells espais que ens podríem presentar un projecte. Nosaltres teníem les nostres
mancances i jo volia conèixer les seves opinions en aquell moment. I vostès saben que jo
mateix, en aquell moment, els hi vaig dir que desenvolupant allà una hostal que era el que ells
ens proposaven, amb unes 750, en allà, jo creia que no era el més adequat i parlant amb
vostès, també haig de dir que vaig trobar posicions de tota mena.
No sé si vostès recordaran la posició de cadascun de vostès però jo sí la recordo, que vam

51/163

entendre si segurament havíem d’ajustar aquell projecte per tirar endavant i per projectar la
ciutat, també amb una certa perspectiva de futur. Algú de vostès feia referència al tema del
soterrament de les vies. Miri aquí això poc menys, és un paradigma que és una espècie de
enganyifa que partim, o que utilitzem per enganyar els veïns.
Miri aquest govern fa molts anys que planifica. Es pot no estar d’acord, faltaria més, però la
nostra planificació és clara i dintre de la planificació de la ciutat està la desaparició de les vies
del tren de la línia de Vilanova i de la línia de Vilafranca. No estem densificant una zona on ja hi
ha un residencial. Estem plantejant un planejament en un sector del barri de Santa Eulàlia que
dóna contra les vies i que està pràcticament en desús perquè quan parlem de la fàbrica
Vanguard, jo estic convençut que la meitat del Consistori no l’ha vist funcionar aquesta fàbrica,
estic convençut, per tant a la fàbrica Vanguard fa molts anys que no existeix l’activitat industrial.
L’activitat econòmica d’aquell àmbit no funciona des de fa molt de temps, sense dir que una
part del territori ocupat o que es recupera que és justament on aniran més de dos mil metres
quadrats de sòl. Hem de decidir, podem decidir, entre tots, quin tipus d’equipament ha d’anar
allà, que era fins ara un aparcament d’autocars. Per tant jo entre un aparcament d’autocars o
un...

ENTRE EL MINUT 00:45:30 i EL MINUT 00:52:30 QUEDA INTERROMPUDA LA
GRAVACIÓ DEL PLE MUNICIPAL PER CAUSES TÈCNIQUES, MOTIU PEL QUAL NO
S’INCLOU LA TRANSCRIPCIÓ DE LES INTERVENCIONS.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el quòrum de la majoria absoluta, amb el resultat següent:
Vots a favor: 14
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés
Partit dels Socialistes
Progrés

de Catalunya-Candidatura de

Núria Marín Martínez

de Catalunya-Candidatura de

Francesc Josep Belver Vallés

de Catalunya-Candidatura de

Rocío Ramírez Pérez

de Catalunya-Candidatura de

Cristian Alcázar Esteban

de Catalunya-Candidatura de

Mª Ángeles Sariñena Hidalgo

de Catalunya-Candidatura de

Jaume Graells Veguin

de Catalunya-Candidatura de

María Teresa Revilla Sánchez

de Catalunya-Candidatura de

José Castro Borrallo

de Catalunya-Candidatura de

Laura García Manota

de Catalunya-Candidatura de

Jesús Husillos Gutiérrez

de Catalunya-Candidatura de
de Catalunya-Candidatura de

Olga
María
Fernández
David Quirós Brito

de Catalunya-Candidatura de

María Dolores Ramos Zafra

de Catalunya-Candidatura de

Iman Aisa Abdellaoui

Gómez
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Vots en contra: 10
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
S’abstenen: 1
Partit Popular de L’Hospitalet
Absències: 0

Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Sonia Esplugas González

El text aprovat de l’acord és el següent:
“VISTA la instància presentada davant d’aquest Ajuntament en data 23 de novembre de 2020
RGE 92371/2020 pel Sr. A. G. A., en nom i representació de la mercantil RENTA
CORPORACIÓN REAL ESTATE SA i la presentada per la Sra. P. G. H., en nom i
representació de la mercantil PROPCO SANTA EULALIA 240 SL, propietàries de la totalitat
de les finques privades de l’àmbit, de sol·licitud, de formulació i tramitació d’una Modificació
puntual de Pla General Metropolità en l’àmbit de l’illa ocupada en gran part per l’antiga seu de
Vanguard delimitat pel carrer de Santa Eulàlia, l’avinguda Vilanova i el carrer Carrasco
Formiguera d’aquesta ciutat, a l’empara de l’art. 101.3 del DL1/2010, del 3 d’agost TR de la
llei d’urbanisme, modificat per Llei 3/2012 de 3 de febrer.
ATÈS que els Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà de l’Ajuntament de
l’Hospitalet han supervisat el document abans esmentat, per a la seva tramitació.
ATÈS que aquesta Modificació Puntual de Pla General Metropolità té per objectiu principal
permetre la transformació en l’àmbit de planejament dels usos industrials actualment vigents
per usos residencials no permanents (hotelers) i d’habitatge (lliure i de protecció) garantint la
integració urbana de l’àmbit, la mixtura d’usos i la seva connectivitat, amb coherència amb el
desenvolupament sostenible, cohesió social establerts en la legislació urbanística dins del marc
conceptual, de criteris d’actuació i directrius urbanístiques previstes en el PRAIH de 2002 i en
el Pla L’Hon, per la qual cosa l’ajuntament n’assumeix la formulació vistos els interessos
públics i privats concurrents que s’expliciten a la Memòria del document.
ATÈS que entre les finques incloses dins l’àmbit del planejament es troba l’edifici industrial seu
de l’antiga Vanguard, de la qual una part de la seva superfície està ocupada a l’operador de
telefonia Orange Espagne SAU en règim d’arrendament, qui té instal·lat un node de
telecomunicacions. Per aquest motiu i en compliment del que disposa la Llei 9/2014 de 9 de
maig, General de telecomunicacions, s’ha redactat un apartat específic que consta adjunt al
Document com annex 9 i d’acord amb el que disposa l’article 34.8 de l’esmentada Llei 9/2014,
es donarà audiència a l’operador abans de sol·licitar l’informe sectorial preceptiu.
ATÈS que la proposta de Modificació Puntual de PGM també contempla la suspensió
preceptiva a tot el seu àmbit de tramitacions de plans urbanístics derivats concrets i de
projectes de gestió urbanística i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències d’edificació o
enderroc de construccions, d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres
autoritzacions municipals connexes establertes per la legislació sectorial, conforme disposa
l’article 73.1 i 2 del DL. 1/2010, del 3 d’agost, TR de la Llei d’Urbanisme.
VISTOS els informes favorables emesos pels Serveis Tècnics i Jurídics de l’Agència de
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Desenvolupament Urbà.
VISTOS els articles 94, 96, 85.5, 73 i concordants del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, en
redacció donada per la Llei 3/2012, de 22 de febrer, de Modificació de l’anterior i concordants
del Reglament d’Urbanisme.
ATÈS que la competència per a l’adopció dels acords recau en el Ple Municipal, conforme
disposa l’article 123.1.i) i 2 de la Llei Reguladora de les Bases i del Règim Jurídic Local.
A proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, el Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT, amb el quòrum de la majoria absoluta, la Modificació
puntual del Pla General Metropolità en l’àmbit de l’illa ocupada per l’antiga seu de Vanguard,
delimitada pel carrer de Santa Eulàlia, l’avinguda de Vilanova i el carrer de Carrasco i
Formiguera de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- ACORDAR la suspensió, a tot l’ àmbit d’actuació de la MPGM aprovada a l’anterior
punt, de tramitacions de plans urbanístics derivats concrets i de projectes de gestió urbanística
i d’urbanització, així com l’atorgament de llicències d’edificació o enderroc de construccions,
d’instal·lació o ampliació d’activitats o usos concrets i d’altres autoritzacions municipals
connexes, de conformitat amb l’article 73.1 i 2 del Decret Legislatiu 1/2010, del 3 d’agost, Text
Refós de la Llei d’Urbanisme.

TERCER.- SOTMETRE al tràmit d’informació pública els acords precedents mitjançant la
publicació d’Edictes en els mitjans reglamentaris a fi i efecte que s’hi puguin presentar les
al·legacions que es considerin oportunes.
QUART.- CONCEDIR el tràmit d’Audiència a la companyia ORANGE ESPAGNE SAU, per un
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termini d’un mes per tal que, conforme disposa l’art. 34.8 de la Ley 9/2014 de 9 de maig,
General de Telecomunicaciones, pugui presentar les al·legacions tècniques, econòmiques o les
que consideri convenient en relació a la MPPGM, i un cop evacuat aquest tràmit sol·licitar al
Ministeri d’Assumptes Econòmics i Transformació Digital l’informe sectorial preceptiu.
CINQUÈ.- SOL·LICITAR conforme l’article 85.5 del Decret 1/2010, de 3 d’agost, Text Refós de
la Llei d’Urbanisme, els corresponents informes sectorials a la Direcció General d’Aviació Civil,
a la Subdirecció General de Planificació Ferroviària (Ministeri de Foment), a l’ADIF, a la
Direcció General de Turisme (Departament d’Empresa i Coneixement) i a la ATM (Autoritat del
Transport Metropolità – Àrea de Barcelona).
SISÈ.- COMUNICAR els precedents acords al Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, al Tinent d’alcaldia d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat, a l’Agència de Desenvolupament Urbà i a la Direcció de Serveis de
Sistemes d’Informació Territorial.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte de tràmit no qualificat, que no exhaureix la via administrativa, no es podrà
interposar cap recurs, sense perjudici del disposat a l’article 112.1 de la Llei 39/2015, d’1
d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
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. ACORD RELATIU AL RECONEIXEMENT DE COMPATIBILITAT PER A UNA
ACTIVITAT PÚBLICA, COM A PROFESSOR ASSOCIAT, AL FUNCIONARI INTERÍ D. G., O.
(AJT/64738/2020 Gestió de Persones)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 10 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent
Vots a favor: 19
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
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Vots en contra: 0

S’abstenen: 6
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
Partit Popular de L’Hospitalet
Absències: 0

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González

El text aprovat de l’acord és el següent:
“Atès que el Sr. Ò. D. G. funcionari interí d’aquest Ajuntament, ocupant el lloc de treball de
director d’Equipament Esportiu en el servei d’Esports i Joventut, va presentar sol·licitud el 22 de
novembre de 2020, en la que sol·licita la compatibilitat per poder impartir una assignatura a
l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya, durant tres hores setmanals de forma virtual,
sense horari fix, ja que degut a la pandèmia i seguint les resolucions del departament de salut
de la Generalitat s’ha hagut d’organitzar de forma no presencial i més flexible.
Atès que aporta contracte de treball temporal en el que consta que el Sr. D. prestarà els seus
serveis com a professor especialista INEFC, de dilluns a divendres. La durada del contracte
serà del dia 1 de novembre de 2020 fins al 28 de febrer de 2021. Percebrà una retribució total
mensual de 938,36 euros bruts mensuals.
Atès que el 16 d’octubre de 2020 el director de l’Organisme Autònom Institut Nacional
d’Educació Física de Catalunya emet resolució en la que determina que el Sr. Ò. D. G. és el
candidat a ocupar la plaça de professorat especialista en Gestió d’instal·lacions i organització
d’esdeveniments esportius de l’àrea de Gestió esportiva.
Atès que el dia 1 de desembre de 2020 el cap de servei d’Administració dels Recursos Humans
i Prevenció de Riscos Laborals va emetre certificat en el que consta que el Sr. Ò. D., presta
serveis en aquest Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anual equivalent a una jornada
de 37 hores i 51 minuts setmanals, en modalitat d’horari obert percebent el complement salarial
en concepte d’horari especial.
Atès que el dia 2 de desembre de 2020 el cap de serveis d’Esports emet informe en el que
posa de manifest que no hi ha inconvenient en atorgar la compatibilitat sol·licitada pel Sr. Ò. D.
per a exercir l’activitat pública cm a professor especialista a l’INEFC, en tant que el seu
compromís en aquestes activitats docents no perjudica el seu treball municipal.
Atès que el director de l’INEFC, d’acord amb l’article 4.2. de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitat del personal al servei de l’Administració de la Generalitat, emet informe en
relació a la compatibilitat del Sr. D. en el sentit de que imparteix l’assignatura de Gestió
d’instal·lacions esportives i Gestió d’esdeveniments esportius al centre de Barcelona de
l’INEFC els divendres d’11.30 h. a 14.30 h. i la resta d’hores les realitza de forma virtual amb un
total de 6 crèdits.
Atès que el cap de servei d’Administració dels Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laboral
emet informe proposta en el que informa que es procedent la proposta de Dictamen a la
Comissió Permanent de Drets i Territori, relativa al reconeixement de compatibilitat al funcionari
interí Ò. D. G. per a exercir una activitat com a professor especialista a la Universitat de
Barcelona (INEFC).
Atès que en quant a la compatibilitat d’una segona activitat o un segon lloc de treball públic la
Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de les administracions
públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
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l’Administració de la Generalitat (LIPC), disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament que es
podrà autoritzar la compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el desenvolupament
d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat en règim de
dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s’apreciï interès públic.
Atès que en general, de conformitat amb l’art. 4.6 de la LIPC es considera que es dóna aquest
interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està directament relacionada
amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que es pot compatibilitzar una
segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic, considerant
que concorre l’interès públic d’entre altres, si la funció docent de la segona activitat està
directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que a més de l’interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l’activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l’aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LIPC que opera en
dos sentits:
-Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball o
activitats no pot superar les retribucions previstes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat
per al càrrec de director general, o la que si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de
la Generalitat.
-Límit de retribució de l’activitat secundària, que s’estableix en no superar el 30% de les
retribucions de l’activitat principal.
Atès que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a efectes de
triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i l’ajut
familiar només es poden percebre per un dels llocs.
Atès que l’article 3 LI concreta les condicions en que s’haurà d’exercir la segona activitat, en el
sentit de que s’ha d’autoritzar prèvia i expressament i no pot suposar modificació de jornada i
horari de treball. Tanmateix, no pot impedir o menyscabar l’estricte compliment del seus deures
i quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’interessat canvi de lloc de treball o
es modifiquin les condicions del lloc.
Atès que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar la
compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
Atès que l’article 17 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre d’incompatibilitats del personal al
servei de l’Administració de la Generalitat, en la redacció donada per l’article 104 de la Llei
5/2020, del 29 d’abril, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de
creació de l’impost sobre les instal·lacions que incideixen en el medi ambient, disposa que un
cop transcorregut el termini establert reglamentàriament des de la presentació de la sol·licitud
d’autorització de compatibilitat al registre de l’òrgan competent per a resoldre-la sense que
s’hagi dictat i notificat resolució expressa, s’entén desestimada la sol·licitud d’autorització de
compatibilitat de les activitats declarades en la sol·licitud.
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’ha de fer públiques.
Atès que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l’article 22.2 LIPC disposen que
l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la corporació local.
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Vist l’informe de la cap de servei d’Esports i Joventut.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
Vist l’informe del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals.
Vist l’article 22.2 LIPC i l’article 333 a) RPEL, atorguen la competència per reconèixer la
compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
A proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, el
Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. Ò. D. G., la compatibilitat per a exercir l’activitat pública de
professor associat amb dedicació parcial a l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya tot
i que coincideix parcialment amb la jornada ordinària de treball d’aquest Ajuntament, atenent el
règim d’horari obert, els divendres d’11.30 h. a 14.30 h. amb efectes des de l’1 de novembre de
2020 i fins el 28 de febrer de 2021.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals, i
en concret, al compliment de les següents condicions:
-L’activitat no pot comprometre la imparcialitat e independència del funcionari, ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
-L’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treballa ni l’horari del funcionari,
restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la jornada i l’horari del lloc de
treball que ocupa en aquest Ajuntament.
-La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pels transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es modifiquin o es modifiquin
les condicions del que ocupa actualment.
-Les remuneracions totals a percebre s’han d’ajustar als límits retributius establerts a la
normativa d’ aplicació.
-Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre incompatibilitats
del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- 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.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Servei d’Esports i Joventut i al Servei d’Organització i
Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interí interessat i a la Junta de personal
funcionari, amb indicació dels recursos procedents.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la seva notificació. El termini màxim per a la resolució
d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual sense que
s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat per silenci
administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el termini de 6
mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona o davant el del
seu domicili si radica en Catalunya, a la seva elecció, en la forma i amb els requisits
establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós
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administrativa.
 Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, o davant el del seu domicili si radica en Catalunya, a la seva
elecció, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva notificació, en la forma i
amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció
contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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.
ACORD 11. ACORD RELATIU A INADMETRE EL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT
PEL FUNCIONARI DE CARRERA S. M., A. CONTRA L’ACORD DE PLE MUNICIPAL NÚM.
607 DE 22 DE JULIOL DE 2020, PEL QUAL ES VA DEIXAR SENSE EFECTES, PER
RENÚNCIA, L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT DEL FUNCIONARI.
(AJT/32215/2020 Gestió de Persones)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 11 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 14
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui

Vots en contra: 0
S’abstenen: 11
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
Partit Popular de L’Hospitalet

Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“Atès que el Sr. A. S. M., caporal de la policia local d’aquest Ajuntament, presenta sol·licitud el
29 de desembre de 2020 en la que manifesta que:
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-El dia 30/05/2020 presenta instància núm. 40061 on sol·licita tornar a incloure en nòmina el
factor d’incompatibilitat amb data 31/03/2020 i el factor d’incompatibilitat corresponents als
mesos de 12/06/2019 al 16/09/19.
-El dia 03/06/2020 presenta instancia núm. 40744 adjuntant l’acord de ple 576 aprovat el
25/01/2019, on es reconeix la compatibilitat des del 17 de maig de 2018, que és quan es va
sol·licitar i que va implicar la regularització en la nòmina de febrer de 2019 amb un càrrec de
368,89€.
-El 22/07/2020 per acord de ple 607 s’acorda deixar sense efecte l’acord del ple 576 de
25/01/2019, però amb data de l’acord, és a dir des del 22 de juliol de 2020 i no des del
31/03/2020 que, es quan es deixar de prestar servei al sector privat.
-Des de 31/03/2020 que es sol·licita tornar a recuperar el factor incompatibilitat doncs la
renuncia de la compatibilitat ha de constar des del 31 de març i que no es pot presentar
instancia a l’ajuntament fins el 30 de maig per que els terminis administratius estaven suspesos
des del 14/03/2020 com a conseqüència del decret de l’estat d’alarma, i es van reprendre a
partir del dia 1 de juny de 2020 d’acord amb el Reial decret 537/2020 de 22 de maig publicat al
BOE.
Atès que per l’exposat, sol·licita que es faci rectificació del acord de ple 607 aprovat el 22 de
juliol de 2020 on s’acorda la renuncia de la compatibilitat per exercir activitat privada
autoritzada per acord de ple de 25 de gener de 2019 amb el reconeixement el dret a tornar a
percebre el factor d’incompatibilitat del complement específic, no des del dia 22 de juliol, sinó
des del dia 31 de març del 2020 i el dret de percebre també els mesos del 12/06/2019 al
16/09/19 on no es va exercir activitat privada i per tant fer els abonaments corresponents en
nòmina.
Atès que el 22 de juliol de 2020, mitjançant acord núm. 607, el Ple municipal va acordar deixar
sense efecte, per renuncia de l’interessat, la compatibilitat per a exercir activitat privada
autoritzada per acord del Ple de 25 de gener de 2019, al funcionari Sr. A. S. M., reconeixent el
dret a tornar a percebre el factor d’incompatibilitat del complement específic, a comptar de la
data del mateix acord.
Ates que el referit acord va se notificat al Sr. S. el 28 de juliol de 2020.
Atès que disposa l’article 210 de Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de
les entitats locals, aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre que posen fi a la via
administrativa, entre d’altres, les resolucions del Ple.
Atès que en virtut de l’establert 123 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre de procediment
administració comú de les administracions públiques (LPAC) els actes que posen fi a la via
administrativa poden ser recorreguts potestativament en reposició davant del mateix òrgan que
els hagi dictat o ser impugnats directament davant l’ordre jurisdiccional contenciós
administratiu.
Atès que tot i que a la sol·licitud presentada pel Sr. S. no fa esment a que interposa recurs de
reposició, s’ha d’entendre com a tal segons disposa l’article 115.2 LPAC en especificar que
l’error o l’absència de la qualificació del recurs per part del recurrent no és obstacle per
tramitar-lo, sempre que es dedueixi el seu caràcter vertader.
Atès que l’article 123 LPAC concreta que el termini per interposar recurs de reposició és d’un
mes, si l’acte administratiu es exprés. L’acord del Ple núm. 607 va ser notificat al Sr. S. el 28 de
juliol de 2020, mentre que la sol·licitud mitjançant la qual el Sr. S. sol·licita la rectificació
d’aquest acord, va ser registrada el 29 de desembre de 2020. En conseqüència la interposició
del recurs ha estat efectuada fora del termini establert a l’efecte, motiu pel qual el recurs ha de
ser inadmès, en aplicació de l’article 116 LPAC que determina com a causa d’inadmissió del
recurs, d’entre altres, l’ha d’haver transcorregut el termini per a la seva interposició.
Atès que estableix l’article 123 LPAC a l’apartat primer, que l’òrgan competent per resoldre el
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recurs és el mateix que va dictar l’acte impugnat, en conseqüència l’òrgan competent per
resoldre el recurs és el Ple municipal.
Vist l’informe del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica del servei de recursos humans, que consta a l’expedient.
A proposta del Tinent d’alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, el
Ple, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- Inadmetre el recurs de reposició interposat pel Sr. S. contra l’acord de Ple municipal
núm. 607 de 22 de juliol de 2020, en tant que ha estat interposat fora del termini establert
legalment, sense entrar en el fons de l’assumpte.
SEGON.- 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.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interessat i a la Junta de personal funcionari,
amb indicació dels recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar recurs contenciós
administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en el termini de dos
mesos a partir de l’endemà a la seva notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la
Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A F. R. C. PER INFRACCIÓ
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2.404.06 EUROS.
(AJT/39729/2019 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que s’aprova
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
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Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VISTA l’acta del servei de la Guardia Urbana de denúncia per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia 02/04/2019, a les 21:55 hores
pels agents actuants amb número 1019 I 1032, on consten els següents fets que són
constitutius d’infraccions administratives:


Tenir animals potencialment perillosos sense llicència

VIST que s’ha identificat com a presumpte responsable al Sr. F. R. C., amb document
d’identificació 46048081B
ATÈS que el procediment sancionador contra el Sr. F. R. C. es va iniciar mitjançant Resolució
del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans núm. 7060/2020 de
27/07/2020, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
Sr. F. R. C. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que l’expedient sancionador ha estat notificat en temps i forma a l’interessat i aquest,
una vegada finalitzat el termini d’audiència, no ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap
medi de prova, segons la documentació que consta al citat expedient.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti resolució
sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes establerts als articles 80 i
90 de LPAC, iniciat contra el Sr. F. R. C., amb document d’identificació 46048081B com
autor i responsable per les infraccions que constaven a la resolució d’inici.
VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:
 Tenir animals potencialment perillosos sense llicència
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
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Infracció:
Conducta.- Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.1.b) de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 13.1. b) de la Llei 50/1999 de 23 de
desembre.
TERCER.- DECLARAR al Sr. F. R. C., amb document d’identificació 46048081B, autor i
responsable dels fets provats i de la comissió dels infraccions indicades anteriorment.
QUART.- IMPOSAR al Sr. F. R. C., amb document d’identificació 46048081B, les següents
sancions:
Infracció:
Conducta.- Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Sanció econòmica: 2.404,06 euros de multa.
CINQUÈ.- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, al Director de Serveis de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, a la
Cap de Secció de Salut Ambiental i Laboratori i a la Secció Administrativa i de Suport a la
Gestió, per al seu coneixement i als efectes adients.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
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notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A E. M. A. PER INFRACCIÓ
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS
(DEIXAR L’ANIMAL SOLT), PER UN IMPORT DE 300,52 EUROS.
(AJT/64846/2019 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 13 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VISTES les actuacions realitzades pel personal del Negociat de Protecció dels animals cap a
la Sra. E. M. A. amb DNI número 47748843S, que ha comès presumptament els següents fets
que són constitutius d’infraccions administratives:


Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
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VIST que s’ha identificat com a presumpte responsable a la Sra. E. M. A. amb DNI número
47748843S.
ATÈS que el procediment sancionador contra la Sra. E. M. A. es va iniciar mitjançant Resolució
del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans núm. 7731/2020 de
08/09/2020, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada a la
Sra. E. M. A. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca d’al·legacions,
documents o justificacions.
ATÈS que l’expedient sancionador ha estat notificat en temps i forma a l’interessat i aquest,
una vegada finalitzat el termini d’audiència, no ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap
medi de prova, segons la documentació que consta al citat expedient.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti resolució
sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes establerts als articles 80 i
90 de LPAC, iniciat contra la Sra. E. M. A. amb DNI número 47748843S com autor i
responsable per les infraccions que constaven a la resolució d’inici.
VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019)
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:


Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.

SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció:
Conducta.- Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
Tipificació: El fet constitueix infracció de l’art. 13.2.a) de la llei 50/1999, de23 de
desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos.
Qualificació: GREU, d’acord amb l’art. 13.2.a) de la llei 50/1999, de 23 de desembre,
sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’animals potencialment perillosos.
TERCER.- DECLARAR a la Sra. E. M. A. amb DNI número 47748843S, autor i responsable
dels fets provats i de la comissió dels infraccions indicades anteriorment.
QUART.- IMPOSAR a la Sra. E. M. A. amb DNI número 47748843S, les següents sancions:
Infracció:


Conducta.- Deixar solt un animal potencialment perillós o no haver adoptat les mesures
necessàries per evitar la seva escapada o pèrdua.
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Sanció econòmica: 300,52 euros de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una de
les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran pròximament,
els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de pagament
dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del
procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, al Director de Serveis de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, a la
Cap de Secció de Salut Ambiental i Laboratori i a la Secció Administrativa i de Suport a la
Gestió, per al seu coneixement i als efectes adients.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ A B. B. M. T. PER INFRACCIÓ
ORDENANÇA REGULADORA DE LA PROTECCIÓ, CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA I SENSE CENS), PER UN IMPORT DE 2.704,58 EUROS.
(AJT/27194/2020 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 14 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
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Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía

Carmen Esteban Fernández

Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana emesa el passat dia 05/04/2020, a les 21:05
hores pels agents actuants amb número 1068 i 729, on consten els següents fets que són
constitutius d’infraccions administratives:



No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.

VIST que s’ha identificat com a presumpte responsable al Sr. B. B. M. T., amb NIE núm.
Y2808266A.
ATÈS que el procediment sancionador contra el Sr. B. B. M. T. es va iniciar mitjançant
Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans núm.
9032/2020 de 22/10/2020, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat
imputada al Sr. B. B. M. T. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
ATÈS que l’expedient sancionador ha estat notificat en temps i forma a l’interessat i aquest,
una vegada finalitzat el termini d’audiència, no ha presentat cap al·legació ni ha proposat cap
medi de prova, segons la documentació que consta al citat expedient.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti resolució
sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes establerts als articles 80 i
90 de LPAC, iniciat contra el Sr. B. B. M. T., amb NIE núm. Y2808266A com autor i
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responsable per les infraccions que constaven a la resolució d’inici.
VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:



No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.

SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Infracció 1:
Conducta: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Infracció 2:
Conducta.- Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51.m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51.m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
TERCER.- DECLARAR al Sr. B. B. M. T., amb NIE núm. Y2808266A, autor i responsable dels
fets provats i de la comissió dels infraccions indicades anteriorment.
QUART.- IMPOSAR al Sr. B. B. M. T., amb NIE núm. Y2808266A, les següents sancions:
Infracció 1:
Conducta: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa.
Infracció 2:
Conducta.- Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Sanció econòmica: 2.404,06 euros de multa.
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SANCIO TOTAL A PAGAR 2.704,58 euros de multa.
CINQUÈ- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una de
les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran pròximament,
els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de pagament
dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a través del
procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, al Director de Serveis de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, a la
Cap de Secció de Salut Ambiental i Laboratori i a la Secció Administrativa i de Suport a la
Gestió, per al seu coneixement i als efectes adients.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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 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 15. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A DIVERSOS
EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA), PER UN IMPORT DE 2404,06 EUROS RESPECTIVAMENT.
(AJT/71967/2020 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 15 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
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Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana i/o les actuacions
fetes pel Negociat de Protecció dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de
l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019):


Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
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Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba tipificada a
l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de
l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019), en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/57875/2020
PASSAPORT: ***9955***
Resolució d’Inici: 10252/2020 de 18/11/2020
Data d’incoació: 18/11/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals
de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/29507/2020
DNI/NIE: ***9746**
Resolució d’Inici: 10254/2020 de 18/11/2020
Data d’incoació: 18/11/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals
de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/40978/2019
DNI/NIE: ***1293**
Resolució d’Inici: 9223/2020 de 26/10/2020
Data d’incoació: 26/10/2020
Infracció: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals
de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets provats i
de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
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Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei de
Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tesoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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 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 16. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A DIVERSOS
EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (DUR
L’ANIMAL DESLLIGAT I SENSE MORRIÓ), PER DIVERSOS IMPORTS.
(AJT/71981/2020 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 16 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
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Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per
infraccions en matèria de tinença de gossos potencialment perillosos on es constataven els
següents fets constitutius d’infracció de l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/05/2019)


Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019)
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:


Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió, en relació
als següents expedients:

NºEXPEDIENT: AJT/30484/2020
DNI/NIE: ***7308**
Resolució d’Inici: 7863/2020 de 17/09/2020
Data d’incoació: 17/09/2020
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Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/27382/2020
DNI/NIE: ***1203**
Resolució d’Inici: 9064/2020 de 22/10/2020
Data d’incoació: 22/10/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/30458/2020
DNI/NIE: ***6021**
Resolució d’Inici: 7868/2020 de 17/09/2020
Data d’incoació: 17/09/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 601,04.- euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/51951/2020
DNI/NIE: ***5120**
Resolució d’Inici: 9279/2020 de 27/10/2020
Data d’incoació: 27/10/2020
Conducta: Portar un gos potencialment perillós deslligat a la via pública i sense morrió
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.y) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 1000,00.- euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets provats i
de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei de
Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tresoreria i a la Intervenció.

74/163

CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

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 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 17. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A DIVERSOS
EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA, SENSE CENS, SENSE MICROXIP), PER DIVERSOS
IMPORTS.
(AJT/743/2021 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 17 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González
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Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana i/o les actuacions
fetes pel Negociat de Protecció dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de
l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019):





Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia, aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança
reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/5/2019).
Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos, aquesta
conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba tipificada a
l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de
l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019), en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/26867/2020
DNI/NIE: ***3511**
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Resolució d’Inici: 9018/2020 de 22/10/2020
Data d’incoació: 22/10/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€
Infracció 3: Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa.
SANCIO TOTAL A PAGAR 3004,58 euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/30949/2020
DNI/NIE: ***5486**
Resolució d’Inici: 7869/2020 de 24/09/2020
Data d’incoació: 24/09/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€
Infracció 3: Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 400,00 euros de multa.
SANCIO TOTAL A PAGAR 3104,58 euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets provats i
de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
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TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei de
Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tesoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat del
punt 18 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 18. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A DIVERSOS
EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA, SENSE CENS, SENSE MICROXIP, SENSE ASSEGURANÇA),
PER UN IMPORT DE 3.404,58 EUROS RESPECTIVAMENT.
(AJT/747/2021 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 18 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
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Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya

Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana i/o les actuacions
fetes pel Negociat de Protecció dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de
l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019):






Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia, aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança
reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/5/2019).
Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos, aquesta
conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos, aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de
l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de
Llobregat (BOPB 9/5/2019).

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
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VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba tipificada a
l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de
l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019), en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/27199/2020
PASSAPORT: ***3424***
Resolució d’Inici: 9040/2020 de 22/10/2020
Data d’incoació: 22/10/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€.
Infracció 3: Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 400,00 euros de multa.
Infracció 4: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa
SANCIO TOTAL A PAGAR 3404,58 euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/27245/2020
PASSAPORT: **4811**
Resolució d’Inici: 9041/2020 de 22/10/2020
Data d’incoació: 22/10/2020
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Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€.
Infracció 3: Incomplir les obligacions d’identificar els animals potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora
de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.bb) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 400,00 euros de multa.
Infracció 4: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa.
SANCIO TOTAL A PAGAR 3404,58 euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets provats i
de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei de
Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tesoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
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sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat del
punt 19 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 19. ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIONS EN RELACIÓ A DIVERSOS
EXPEDIENTS PER INFRACCIÓ DE LA ORDENANÇA PROTECCIÓ DELS ANIMALS (DUR
L’ANIMAL SENSE LLICÈNCIA, SENSE CENS, SENSE ASSEGURANÇA), PER UN IMPORT
DE 3.004,58 EUROS RESPECTIVAMENT.
(AJT/754/2021 Protecció d’Animals)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 19 de l’ordre del dia, que s’aprova,
amb el resultat següent:
Vots a favor: 20
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 5
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem

Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
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Absències: 0
El text aprovat de l’acord és el següent:
“VIST que als expedients consten les actes del servei de la Guàrdia Urbana i/o les actuacions
fetes pel Negociat de Protecció dels Animals per infraccions en matèria de tinença de gossos
potencialment perillosos on es constataven els següents fets constitutius d’infracció de
l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019):





Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba
tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença
d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia, aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança
reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/5/2019).
No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos, aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de
l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de
Llobregat (BOPB 9/5/2019).

VIST que es van identificar als presumptes responsables de les conductes infractores.
ATÈS que els procediments sancionadors contra els presumptes responsables es van iniciar
mitjançant Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la responsabilitat imputada al
presumpte responsable i advertia que aquesta es consideraria proposta davant la manca
d’al·legacions, documents o justificacions.
VISTOS els informes de proposta definitiva de resolució emesos per la Instructora.
VISTOS els informes jurídics emesos per l’Assessora Jurídica.
VISTA l’Ordenança de la Protecció, Control i Tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat
(BOPB 9/05/2019).
A proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans i amb
dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori, el Ple, previ el dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents fets:
Tenir animals potencialment perillosos sense llicència, aquesta conducta es troba tipificada a
l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i tinença d’animals de
l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019), en relació als següents expedients:
NºEXPEDIENT: AJT/34144/2020
PASSAPORT: **2456**
Resolució d’Inici: 9016/2020 de 22/10/2020
Data d’incoació: 22/10/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
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Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€.
Infracció 3: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa
SANCIO TOTAL A PAGAR 3.004,58 euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/26898/2020
DNI/NIE: ***1407**
Resolució d’Inici: 10257/2020 de 18/11/2020
Data d’incoació: 18/11/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€.
Infracció 3: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa.
SANCIO TOTAL A PAGAR 3.004,58 euros de multa.
NºEXPEDIENT: AJT/29496/2020
DNI/NIE: ***6411**
Resolució d’Inici: 10251/2020 de 18/11/2020
Data d’incoació: 18/11/2020
Infracció 1: Tenir animals potencialment perillosos sense llicència.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: MOLT GREU, segons l’article 51 m) de l’Ordenança reguladora de la protecció,
control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
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Sanció: 2.404,06.- euros de multa.
Infracció 2: No inscriure els animals potencialment perillosos al cens municipal d’animals de
companyia.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.cc) de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,52€.
Infracció 3: No contractar l’assegurança de responsabilitat civil obligatòria per als gossos
potencialment perillosos.
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de
la protecció, control i tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Qualificació: GREU, segons l’article 50.u de l’Ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals de l’Hospitalet de Llobregat (BOPB 9/5/2019).
Sanció econòmica: 300,00 euros de multa.
SANCIO TOTAL A PAGAR 3.004,58 euros de multa.
SEGON.- DECLARAR a les persones que s’indiquen autores i responsables dels fets provats i
de la comissió de les infraccions indicades anteriorment.
TERCER.- REQUERIR a les persones responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca de
pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu cobrament a
través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20% de recàrrec).
Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera automàtica
amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució expressa i
l’aportació de garantia.
QUART.- COMUNICAR aquesta resolució a la Persona Instructora de l’expedient, al Servei de
Comptabilitat d’aquest Consistori a la Tesoreria i a la Intervenció.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a les persones interessades, contra el qual
podran interposar els recursos que figuren a continuació.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini màxim
d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini màxim per a
la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició, transcorregut el qual
sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa, s’entendrà desestimat
per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es podrà interposar, en el
termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què s’entengui desestimat, recurs
contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos administratius de Barcelona, en la
forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la
Jurisdicció contenciós administrativa.


Recurs contenciós administratiu: directament, davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en el termini de dos mesos a partir de l’endemà a la seva
notificació, en la forma i amb els requisits establerts a la Llei 29/1998, de 13 de juliol,
reguladora de la Jurisdicció contenciosa administrativa.
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Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de qualsevol
acció que es considerin adients.”

II.- CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ÒRGANS DE GOVERN. MOCIONS, PARTICIPACIÓ,
PRECS I PREGUNTES
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 20 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 20. DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 16 DE DESEMBRE DE
2020 AL 19 DE GENER DE 2021 QUE COMPRÈN DELS NÚMEROS 11198 AL 11793 I DE L’1
AL 388.
(AJT/1926/2021 Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local)

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“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’alcaldessa o en delegació de les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia,
regidors/es d’aquesta corporació, del número 11198 al número 11198 i de l’1 al 388, el text dels
quals figura al llibre electrònic de decrets i resolucions de l’Alcaldia, en el període transcorregut
entre els dies 16 de desembre i 19 de gener de 2021.
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 relacionen a
continuació:
Decrets i resolucions (data)

Codi de verificació

Del 11198 al 11487 (del 16 al 22 de desembre de 2020)

3M245W3C29320D2D02P3

Del 11488 al 11679 (del 23 al 29 de desembre de 2020)

0X1D2U73233I6P5D1CBZ

Del 11680 al 11793 (del 30 al 31 de desembre de 2020)

6X5D3B4A2G6B436A11CM

Del 1 al 153 (del 2 al 12 de gener de 2021)

5P160I5H4D103U220QXB

Del 109 al 388 (del 13 al 19 de gener de 2021)

5E2Q1L69246L033N0SK1

EN AQUEST PUNT ES REPRÈN LA GRAVACIÓ DE LA SESSIÓ QUE HAVIA QUEDAT
INTERROMPUDA.

DESPATX OFICIAL DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat del
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punt 21 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 21. DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 47, 48, 49, 50 I 51 DE 23,28,29,30 i 31 DE
DESEMBRE DE 2020 I LES SESSIONS 1 I 2 DE 7 I 20 DE GENER DE 2021.
(AJT/1867/2021 Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local)

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bona tarda a tots i a totes. Gràcies Alcaldessa. El passat 30 de desembre la Junta de Govern
Local va aprovar el Pla Local de Joventut per al període 2020-2023, sobre el qual des
d’Esquerra Republicana volem fer unes consideracions.
En primer lloc, volem aprofitar aquesta intervenció per denunciar un cop més que la situació
dels i les joves és preocupant. I si malgrat que és cert que la COVID-19, l’ha empitjorat no ens
podem enganyar perquè des de fa anys el jovent hem d’afrontar problemes per emancipar-nos,
per accedir al mercat laboral o simplement per passar ho bé.
Aquestes problemàtiques es plasmen perfectament en la diagnosi que aquest Pla de Joventut
fa des de la vessant socio-demogràfica així com, les conclusions que s’extreuen de les
d’enquestes i grups de discussió amb les entitats juvenils professionals i serveis municipals. Tot
i això, després d’analitzar també les mancances de les polítiques de joventut de L’Hospitalet en
el mandat anterior, considerem que els objectius del nou pla de joventut són poc ambiciosos i
continuistes. Alhora les actuacions i els serveis planejats són, creiem insuficients. No creiem
que aquest pla acabi sent una eina útil per a millorar i potenciar les polítiques destinades al
jovent.
En eixos com l’habitatge, el benestar, l’espai públic o l’ocupació que considerem prou
importants. Un cop més demanem al govern municipal que faci una aposta ferma i de veritat
per reduir les desigualtats socials també en l’àrea de Joventut i esperem que s’acabin
incorporant nous reptes que s’adaptin de veritat a les necessitats dels i les joves de
L’Hospitalet. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió respecte a aquest punt. Si no hi ha res més passarem a seguir les
mocions dels grups polítics municipals.

Es dóna compte de l’acord, del qual se’n donen per assabentats/des els/les assistents a la
sessió. El text de l’acord és el següent:
“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 47,48,49,50 i 51 de 23,28,29,30 i 31 de de
desembre de 2020 i les sessions 1 i 2 de 7 i 20 de gener de 2021, respectivament. Els
extractes dels acords i els esborranys de les actes corresponents a les referides sessions han
estat trameses als diferents grups polítics municipals. Així mateix, els extractes dels acords
aprovats per la Junta de Govern Local 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
relacionen a continuació:
Sessió JGL (data)

Codi de verificació
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47/2020 de 23 de desembre de 2020

0B680M32410W293513M5

48/2020 de 30 de desembre de 2020

3U0X6Q2D3H6J1L4517PB

49/2020 de 28 de desembre de 2020

3G1W4S41404H3A6W0F5N

50/2020 de 29 de desembre de 2020

2M713J715865685R00IM

51/2020 de 31 de desembre de 2020

5N2O6X5T6P0A5G1Y06OO

01/2021 de 7 de gener de 2021

493302242R6T6S2V14VP

02/2021 de 20 de gener de 2021

5M2T2S17564G1G2A0J52

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
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 d’Esquerra Republicana
de Catalunya.
MOCIÓ 22. PER UNS MITJANS DE COMUNICACIÓ DE QUALITAT, LA REOBERTURA DE
RADIO L’H I L’ACTUALITZACIÓ I APROVACIÓ DEL CONTRACTE PROGRAMA DELS
MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
(AJT/3404/2021)

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. A l’any 2012 el govern del Partit dels Socialistes va decidir tancar Ràdio
Hospitalet, cinc dies abans de complir els 30 anys d’emissions. L’any 2015, el Ple del consistori
va aprovar una moció de tots els grups polítics, presentada pel Partit dels Socialistes per la
reobertura de la ràdio local i també per al desplegament del Reglament Orgànic dels mitjans de
comunicació que es va aprovar al 2014.
Estem al 2021 i l’equip de govern encara no ha posat en marxa Ràdio Hospitalet, l’obertura de
la ràdio local, continuen incomplint el Reglament de mitjans de comunicació i encara no han
portat a l’aprovació d’aquest Ple el contracte programa 2019- 2020 que es va aprovar l’any
2018 pels diferents consells que manifesten al reglament de mitjans de comunicació. No ho han
fet perquè no han tingut cap tipus de voluntat política i perquè creiem que des de l’equip de
govern no es vol uns mitjans de comunicació públics plurals, de proximitat i potents.
El seu govern durant aquests sis anys podia haver posat en marxa la ràdio local encara que fos
via Internet, mentre intenta recuperar la freqüència, però no ho han volgut fer i tampoc no han
volgut que s’aprovés en aquest plenari el contracte programa 2019-2020 que era fruit d’un
treball de consens entre periodistes, entre entitats i associacions de la nostra ciutat. I vostès
continuen incomplint també, a l’actualitat, el reglament de mitjans de comunicació, com és el
cas que encara no han convocat el Consell Consultiu i Assessor que havia de reunir-se
almenys dues vegades a l’any i tampoc han convocat el Consell Executiu i de programació que
s’hauria de reunir, com a mínim, un cop cada quatre mesos.
Aquesta ciutat, que és la segona ciutat de Catalunya, es mereix que els seus ciutadans tinguin
uns mitjans de comunicació de qualitat plurals, diversos i de proximitat. L’Hospitalet es mereix
recuperar també la seva ràdio local i és per aquest motiu que presentem, una vegada més, una
moció amb aquest objectiu, amb l’objectiu que vostès compleixin l’acord que va adoptar aquest
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ple l’any 2015 i que es faci efectiva durant aquest any la reobertura de la ràdio local de Ràdio
Hospitalet. I també demanem que s’actualitzi el contracte programa per la prestació dels
serveis de mitjans de comunicació que havia d’haver-se aprovat el 2019 o el 2020 perquè el
que teníem aprovat era el 2019 i 2020 i que vostès no van portar al plenari i per tant estem al
2021 i el que necessitem és actualitzar aquest contracte programa però esperem que aquesta
actualització ens la portin aquest any que està en curs.
Per tant, creiem que cal complir les mocions, que cal obrir la Ràdio Hospitalet i cal tenir
programa de la prestació dels serveis de mitjans de comunicació local potent i una vegada més
acordat entre els diferents actors.

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 debate sobre los medios de comunicación municipales no es un
debate nuevo. Podríamos hacer memoria en el año 2011, el equipo de gobierno, el entonces
PSC e Izquierda Unidad-Alternativa, aprobaron abrir un proceso de reformulación de los
medios de comunicación que pasaba por el cierre de la televisión municipal. Desde el equipo
de gobierno se defendió el cierre de la televisión y la reconversión de la radio por la
insostenibilidad económica.
Posteriormente en el año 2012, como consecuencia del plan de ajuste municipal se anunció el
cierre de la radio, como siempre, nos enteramos la oposición por la prensa.
Finalmente, la llamada crisis de los medios de comunicación de L’Hospitalet, se saldó con la
despedida de profesionales. Finalmente con la reapertura de la televisión pero el cierre de la
radio. Uno de los argumentos que se nos dio en aquel entonces, aparte que era insostenible
económicamente, por parte incluso de la propia Alcaldesa de la ciudad, se llegó a decir que en
el siglo en que vivíamos, la gente se informaba a través de la redes sociales, pues vamos
listos, porque si fuera así, pues ahora mismo, si eran sus redes sociales, el caso del Consell
Esportiu, no existiría.
Desde entonces, han sido muchas las iniciativas y mociones que se han presentado en este
Pleno sobre la calidad, la profesionalidad, la pluralidad y la objetividad de los medios de
comunicación. Al inicio del mandato, como bien dice la moción, la oposición por primera vez se
puso de acuerdo y presentó una moción conjunta en la que pedía entre otras cosas, la
reapertura de la radio y la puesta en marcha de un modelo de medios de comunicación local
que apostara por unos medios modernos, abiertos, plurales y participativos.
En ese sentido, el punto fundamental en la moción, era la reapertura de la radio municipal.
Queremos que la radio vuelva a ser un referente en la ciudad ya que durante años además ha
sido una auténtica cantera de profesionales. Queremos una televisión y una radio local,
pública, de calidad y con programación propia.
Más tarde, el Partido Popular en febrero del año 2016, como no se había cumplido, volvía a
presentar una moción que fue aprobada por unanimidad, eso incluye al Partido Socialista, para
la reapertura de la radio, pero como es obvio, tampoco se cumplió. Más tarde, en el año 2017,
el Partido Popular volvió a insistir y volvió a presentar una nueva moción, en este sentido, y
también fue aprobada por unanimidad. Seguimos esperando.
Ciertamente como dice la moción, ahora nos encontramos con el contrato programa de los
medio de comunicación del período 2019-2020, que fue aprobado por el Consell Executiu de
programació, el 30 de octubre de 2018, y a día de hoy, no ha pasado por Pleno y necesita
actualización. Por tanto, nosotros entendemos que es del todo oportuna esta moción. Nosotros
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pedimos, de una vez por todas, que el equipo de gobierno, se ponga las pilas en ese sentido y
de respuesta a las múltiples mociones que se han presentado para la reapertura, en este caso,
de la radio municipal.
Desde el PP, insistimos en unos medios de comunicación municipales de todos, alejados del
dictado del gobierno municipal, donde los ciudadanos sean los protagonistas. La segunda
ciudad de Cataluña debe tener unos medios de comunicación a la altura, como más personal, y
que se conviertan en un referente potente para nuestro entorno. Muchas gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Si gràcies. Respecte aquesta moció, ens posicionarem a favor dels acords que planteja
Esquerra i que, com ja sabeu, són molt concisos, com és actualitzar el contracte programa dels
mitjans de comunicació que ja es va consensuar com comentaven i que resta pendent de la
seva aprovació en el Ple i segon, la reobertura de la ràdio de L’Hospitalet.
Vull ser breu en el nostre posicionament però molt clar perquè crec que són ja prou conegudes
les nostres consideracions respecte als mitjans públics a L’Hospitalet. Com deia la Sònia, s’ha
tractat aquest tema a molts plens i volem ser especialment curosos pel que fa a la ràdio,
després del seu tancament. Hem defensat i continuarem defensant uns mitjans públics locals
són una eina de cohesió social que enforteix els lligams comunitaris.
Crec que com a segona ciutat de Catalunya ens correspon dedicar esforços per tenir els
mitjans locals públics de qualitat i que això es mostra del compromís de la ciutat amb la
informació, amb la difusió de la cultura, la promoció d’iniciatives locals i un llarg etcètera
d’activitats que s’aconsegueix fomentar des dels mitjans locals, com deia públics i de qualitat.
Dit això, i respecte a la reobertura de la ràdio, nosaltres la emmarquem com una de les eines
que tenen els mitjans audiovisuals per aconseguir fomentar la cultura, per aconseguir
transmetre informació i notícies locals, sobre tot, i promocionar iniciatives locals que impacten
totes elles en la millora del sentiment de pertinença a la comunitat i per què no, d’orgull d’una
ràdio pròpia a la nostra ciutat, que recordem és la segona ciutat de Catalunya.
Crec que pocs són els inconvenients que podem dibuixar, de tenir una ràdio pública a la ciutat i
moltes les avantatges que en podem treure. Per tant, recolzarem, com no pot ser d’una altra
manera, la reobertura de la ràdio de L’Hospitalet i la resta d’acords que planteja Esquerra a
aquesta moció. Gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bé, aquesta moció que ens porta Esquerra, reprèn una proposta que vam fer tots els grups de
l’oposició al 2015 que a més va ser acordada per la totalitat del Ple, inclòs el Partit Socialista i
que oh sorpresa, cinc anys més tard, segueix sense implementar-se.
No vull allargar, el grup proponent d’aquesta moció, com els meus companys precedents, ho
han explicat molt bé. Aquest grup municipal té la mateixa voluntat que teníem al 2015. Pensem
que L’Hospitalet es mereix uns mitjans de comunicació de qualitat i bé, l’únic que demanem és
que votarem d’acord, evidentment estem d’acord i esperem que aquesta proposta serveixi per
a alguna cosa, igual que al 2015 teníem molta fe que una proposta que es va adoptar per
unanimitat, que es fes alguna cosa, i que no passin els anys, com sempre. Gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Intentaré anar ràpid, perquè molts de vostès fan afirmacions que ja
sabem la resposta. En el cas del Sr. Antoni Garcia, encara més. Vostè com a vicepresident de
La Farga, li hem dit unes quantes vegades, que la radio de L’Hospitalet per FM, no es pot
recuperar. Per tant, poden insistir tot el que vulguin, però no es pot recuperar.
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Per tant, insisteixo, vostès ho poden repetir tantes vegades com vulguin, però fins i tot els
informes a nivell tècnic, no del president de la societat, sinó a nivell tècnic que s’han presentat,
ens diuen, és que això no és possible.
Ahir mateix, teníem un Consell d’administració de La Farga, dintre de l’encàrrec que té el
director dels mitjans de comunicació, és presentar el contracte-programa per als anys 20212023, de manera i forma a partir d’aquell moment, amb la nova tessitura diguéssim, en la nova
realitat, puguem tirar endavant aquest contracte-programa que finalment, com alguns de vostès
deien, ha de ser aprovat pel Ple de l’Ajuntament.
El Sr. Antoni Garcia en la seva exposició, deia, escoltin no s’ha conformat encara el Consell
Assessor. El Consell Assessor és el primer dels òrgans que s’han constituir per poder tirar
endavant tota la maquinària de presa de decisions dels diferents òrgans dels mitjans de
comunicació.
Saben que a l’inici del mandat es comença a posar en marxa tot el procediment de l’arrencada
de tots els òrgans de participació, del conjunt de la ciutat i un d’ells, aquell consell assessor,
s’ha de nodrir de representants del Consell de Ciutat que fins que no s’ha conformat, no es
poden assignar.
En aquests moments estan en disposició, amb els representants que també ens han proposat
els diferents grups polítics, d’anomenar aquest consell assessor que serà qui haurà de donar el
primer vistiplau a la proposta que els facin des de la direcció dels mitjans, per poder tirar
endavant el contracte-programa que ha de regir durant tot aquest mandat.
Per tant, contracte-programa es farà, no s’actualitzarà el de l’any 2019-2020. És un contracte
programa nou perquè evidentment és un temps nou, i una realitat nova i és amb una durada
que va molt més enllà dels dos anys que teníem previst, el que teníem redactat pel 2020, i
insisteixo, la ràdio serà amb un format ja sigui virtual, ja sigui a través de xarxes, ja sigui a
través, com ara TDT, però evidentment, aquell no és el fi sinó que ha de ser a través d’internet,
però la recuperació de la ràdio a través de la freqüència modulada, de la FM, no serà possible.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
De manera molt breu. El Sr. Fran Belver no m’ha escoltat. Jo manifestava que havia de posarse en marxa la ràdio local Ràdio Hospitalet via Internet, que això ja es podia haver començat a
fer a partir del moment que es va aprovar la moció el 2015, ja som al 2021 i vostès no han fet
cap tipus de tràmit, cap tipus de gestió per començar a aplicar aquell acord que va prendre
aquest Consistori. I en aquests sis anys, al menys, podia haver entrat en funcionament Ràdio
l’Hospitalet via Internet, com fan altres tipus de emissores, mentre també intentem parar la
freqüència modulada que es va perdre degut a que vostè al 2011 van tancar la ràdio local. I el
que no s’acaba d’entendre, és que des del 30 d’octubre del 2018, on es va aprovar el programa
(no és audible 01h.01m).
Vostès no van voler portar aquest dictamen al Plenari perquè es pogués aprovar en l’anterior
mandat. No perquè hi havia més de sis mesos per poder-lo presentar però tampoc el van voler
presentar a l’inici d’aquesta legislatura. I ara ens trobem que aquell contracte-programa que va
tindre un ampli consens polític, social i que es va realitzar gràcies al treball de periodistes, de
gent d’entitats i que van treballar per poder fer un contracte-programa per donar un impuls als
mitjans de comunicació local en les seves diferents variants, aquest contracte programa ha
quedat en paper mullat.
Vostès no el van voler presentar al plenari del 2021. Nosaltres li reclamem que es torni a fer un
contracte-programa amb aquells mateixos criteris que tenia en el seu moment. Amb aquest
ampli consens periodístic, polític i social en aquesta ciutat. Necessitem uns mitjans de
comunicació nous, plurals, de proximitat i que siguin dignes de ser la segona ciutat de
Catalunya. Per tant, demanem amb aquesta moció que s’aprovi, que s’executin els
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compromisos que vam adquirir al 2015 i que tinguem el programa adient a les necessitats
d’aquesta ciutat en l’àmbit de mitjans de comunicació i que no torni a passar com el que ha
passat en els darrers anys que vostès, aquests acords no els han volgut portar al plenari
únicament per interessos polítics. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 22 de l’ordre del dia, que
es rebutja amb el resultat següent:
Vots a favor: 11
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
Partit Popular de L’Hospitalet

Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 14
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui

S’abstenen: 0
Absències: 0

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 d’Esquerra Republicana
de Catalunya.
MOCIÓ 23. INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A LA REFORMA DEL MERCAT ELÈCTRIC
PER ABARATIR EL COST DE LA LLUM, L’ELIMINACIÓ DE LES PORTES GIRATÒRIES AIXÍ
COM INSTAR A L’AJUNTAMENT A PROMOURE UNA OPERADORA ENERGÈTICA
MUNICIPAL I RECLAMAR A LES COMPANYIES ENERGÈTIQUES INVERSIONS PER
EVITAR TALLS DE SUBMINISTRAMENT
(AJT/3378/2021)

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Hi ha una esmena de Ciutadans.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, hi ha una primera esmena per part de Ciutadans, una esmena in voce. Sembla que farà la
presentació la Sra. Carmen Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
La nostra proposta és de l’acord primer que actualment posa: “Instar al govern de l’Estat a la
reforma del mercat elèctric i el control del preu de l’electricitat per a consumidors i empreses
per abaratir el cost del rebut de la llum.” La nostra proposta és: “Instar al govern de l’Estat a la
reforma del sistema de tarifa elèctrica per fer-la més transparent, estable, predicible, promoure
la competitivitat de la indústria i abaratir el cost del rebut de la llum.”

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Acceptem l’esmena.

SRA. ALCALDESSA
Per tant ara sí Sr. Garcia, pot presentar la moció. Perdó, el Sr. Cristian Alcázar havia demanat
la paraula. Veig que és també una esmena.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per fer una proposta d’esmena in voce al grup d’Esquerra. Quan parla en el punt tercer del
Pacte de ciutat en la moció, ells el que diuen és al punt quart instar a l’equip de govern a iniciar
els tràmits per tal de crear una operadora energètica municipal en el Pacte de ciutat.
A nosaltres ens agradaria votar a favor d’aquest punt, però creiem que el Pacte de ciutat no diu
exactament això i si incorporen el què diu literalment el Pacte de ciutat, votaríem a favor, que el
que diu és el següent: “Estudiar i definir les opcions d’impulsar com a ajuntament una
operadora energètica pública que pugui comercialitzar directament el subministrament
energètic a famílies i pimes de la ciutat, aplicant una tarifació social i en un futur poder instal·lar
i explotar de manera estable un parc municipal de plaques fotovoltaiques per a la generació
d’energia sostenible.”
Creiem que hi ha una diferència substancial entre una cosa i l’altra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No acceptem l’esmena.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, procediríem a la presentació, ara sí, de la moció, amb l’esmena de Ciutadans
acceptada i la del PSC, rebutjada. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. En plena onada de fred i pandèmia de la COVID-19, una vegada més, els
ciutadans han pogut veure com ha pujat el rebut de la llum més d’un 30%. Davant d’aquesta
pujada que afecta a persones que estan a l’atur, que tenen treball precari i que no han cobrat
encara els ERTOS, que tenen pensions baixes o famílies que no arriben a final de mes, hem
vist com el govern de l’Estat espanyol actua amb passivitat i subordinat als interessos de les
diferents companyies elèctriques amb una ministra com Teresa Ribera que manifestava que
sobre la pujada abusiva de la llum no es creés alarmisme perquè únicament serien uns quants
euros més per a les butxaques dels ciutadans i les ciutadanes. Aquests quants euros de més
són el patiment de moltes famílies i també són l’augment de l’endeutament i de la pobresa
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energètica.
A l’Estat espanyol hem vist com en els darrers deu anys ha augmentat la despesa de la llum en
més d’un 50%, mentre els salaris continuen sent els salaris més baixos d’Europa i també més
precaris. Un govern de l’Estat espanyol que no ha volgut prioritzar les reformes i també hem
vist com les reformes del Partit Popular, únicament afavorien el que era l’oligopoli de les
elèctriques en lloc de defensar els interessos dels seus ciutadans.
Espanya és el país d’Europa amb la llum més cara, amb més pobresa energètica. I mentre això
passa, les companyies energètiques tenen més beneficis que mai. Concretament per exemple
el 2019 amb més de 4.000 milions d’euros. Les elèctriques malauradament compren governs
mitjançant les portes giratòries. Hi ha més de 175 càrrecs públics i 24 exministres del Partit
Popular i del PSOE que han tingut o tenen encara càrrecs a les juntes de direcció d’aquestes
principals energètiques. Una autèntica vergonya perquè mentre paguem la factura de llum més
cara de tota Europa, les nòmines dels ministres als consells d’administració no fan més que
augmentar i els ciutadans, els comerços i els petits empresaris continuem patint la manca
d’inversió en la xarxa de les nostres ciutats, com també continuem patint la factura més cara a
nivell europeu.
I davant d’aquesta situació, demanem que l’Ajuntament de L’Hospitalet defensi els interessos
dels seus ciutadans, dels comerciants, de la petita i mitjana empresa. Per tant, instem el govern
de l’Estat espanyol a reformar el mercat elèctric per tal de poder abaratir el preu de la llum.
També acabar amb les portes giratòries i també poder instar el govern de l’Estat a que baixi
l’IVA de la factura de la ciutat i promoure també un paquet d’ajudes per compensar la pujada de
la llum, tal com han fet altres països com és el cas de Portugal.
Per tant, també creiem que aquesta ciutat ha d’apostar per tenir també una operadora
energètica com tenen altres ciutats del nostre entorn, per tal de poder comercialitzar i poder
tenir un preu més competitiu i més econòmic per als nostres ciutadans i ciutadanes i creiem
que aquesta moció és una moció del sentit comú, una moció a la qual defensem els interessos
dels nostres veïns i veïnes que es veuen afectats per aquesta pujada de llum, però també una
moció per demanar, una vegada més, que les empreses elèctriques que tenen grans beneficis,
inverteixin en la millora de la xarxa elèctrica a la nostra ciutat i que els nostres ciutadans no
pateixin talls, com hem pogut comprovar també durant aquest mes de gener.

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. Si miramos la factura de la luz, lo que más se paga por parte, la parte
fija de nuestro recibo, luego está el consumo real, de negocio, los impuestos corresponden a
las dos hipotecas heredadas por parte del sistema energético.
El gobierno de Zapatero obligó a la instalación masiva de energía renovable cuando era muy
cara, suponiendo un coste de 7.000 millones de euros al año a pagar durante 25 años. Como
no se subieron los precios en su día, acorde con esta inversión tan cara, se creó un déficit y
una deuda cuya amortización anual asciende a 2.500 millones de euros.
Todo esto es la suma de la hipoteca de 10.000 millones de euros al año que hay que pagar
ahora y que repercute en lo que se cobra, a su vez, a los consumidores españoles en la
situación actual de los precios.
Desde el Partido Popular, exigimos al gobierno soluciones ante la subida de la luz y criticamos
los choques entre los socios de gobierno, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, por este tema y les
acusamos de pregonar políticas de izquierdas pero hacer todo lo contrario, en un momento
especialmente delicado para las empresas y las familias.
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Resulta verdaderamente insultante la demagogia de Pablo Iglesias de Podemos cuando estaba
en la oposición, poniendo el grito en el cielo, sobre el precio de la energía. En aquel momento
gobernaba el Partido Popular y ahora no ofrece soluciones al incremento del 30% en el coste
de la electricidad.
Debemos recordar que la máxima subida del gobierno del PP fue un 8%, y ahora la subida es
del 30%. Aun así, el Partido Socialista y Unidas Podemos se niegan, en este caso, como
mínimo a bajar el IVA de la factura. Una vez más, el gobierno de Unidas Podemos y el Partido
Socialista nos vuelven a mentir en este caso, con el tema de la factura de la luz y el incremento
del IVA. Igual que hicieron con las mascarillas, diciendo y alegando que es Europa que impide
bajar el IVA súper reducido para la factura, cosa que es directamente incierta.
Ponemos ejemplos a nuestro alrededor, donde podemos comprobar que el IVA, en este
sentido, es muchísimo más reducido que el que tenemos nosotros, que es del 21% de IVA. En
cualquier caso, nosotros entendemos que realmente debe haber una reforma que beneficie a
las familias, a les pymes, como digo, en un momento tan delicado como el que nos
encontramos ahora.
Para nosotros, desde el Partido Popular, esa solución no pasa o una operadora pública
municipal. Los ejemplos que tenemos a nuestro alrededor, sin ir más lejos, nuestra ciudad
vecina, Ada Colau, dos años después de la compañía pública, resulta ser la máscara que las
grandes compañías, según el comprobador de ofertas de energía de la Comisión Nacional de
Mercados y la Competencia.
Barcelona Energía nació con el objetivo de alcanzar en dos años los 20.000 clientes y ahora
apenas tiene 3.000. Si se contrata la operadora municipal de Ada Colau, la factura anual es de
675 euros, frente a otras compañías que lo hacen más barato.
Por tanto, la demagogia no es la solución. Nosotros creemos, como digo, que hay que abogar
por el control del mercado energético para crear un valor justo, en este sentido, pero en ningún
caso creemos que la demagogia por parte de Unidas Podemos de hacer una cosa mientras
está a la oposición y luego hacer la contraria mientras se está gobernando, y tirar los trastos a
la cabeza a sus socios de gobierno y mucho menos, la municipalización de la energía es una
solución.
Por tanto, nosotros sí que entendemos que aquí tiene que haber una reforma y por tanto,
votaremos a favor de todos los puntos salvo el punto número cuatro que específica que el
Ayuntamiento deberá plantearse una operadora municipal, nosotros estamos literalmente en
contra y en cualquier caso, decirle al señor de Esquerra Republicana que, evidentemente
creemos que desde el Partido Popular se tiene que acabar para todos los partidos políticos
incluidos el Partido Socialista y Unidas Podemos de las puertas giratorias pero también
recordarle que aquí en Cataluña no tenemos puertas giratorias, pero sí que tenemos
fundaciones que dan cobijo a exconsejeros que luego, posteriormente, también reciben
grandes cantidades en subvenciones por parte de la Generalitat, una Generalitat gobernada
por ustedes. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Sra. Marín.
Més enllà de l’obsessió de la Sra. Esplugas per Unidas Podemos i com se li està fent de llarg el
govern de coalició, com de costum el Partit Popular centrifuga responsabilitats i se’n oblida de
l’alteració del medi energètic que va provocar la falta no només de foment, sinó la penalització
de les renovables que va cometre amb bel·ligerància total i absoluta el Partit Popular durant
molts anys.

95/163

Bé deixant de banda aquesta qüestió, els últims anys el cert és que les tarifes de
subministrament energètic han experimentat uns increments molt superiors als salarials, amb
un sistema de càlcul de la tarifa que penalitza més el consumidor quan més necessari és
aquest servei, com ha passat durant l’onada de fred d’aquest mes de gener i que castiga les
usuàries dels barris més humils amb freqüents talls elèctrics, malgrat estar al corrent de
pagament.
A Catalunya hi ha uns percentatges molt elevats de pobresa energètica que la pandèmia ha
vingut a agreujar, i moltes famílies es veuen en la necessitat de triar entre pagar la tarifa
mensual o no tenir garantits els mínims més elementals. En canvi, hi ha grups polítics que
assisteixen impassibles a aquesta situació, quelcom que no és aliè a l’existència de portes
giratòries entre determinades formacions polítiques i els consells d’administració de les
energètiques.
La moció que ens porta a consideració Esquerra Republicana pivota entorn a aquests
elements. Al respecte, diverses consideracions. Si bé compartim la necessitat de reformar el
mercat elèctric i establir mecanismes de control del preu, no ho som de qualsevol reforma sinó
que per L’Hospitalet en Comú Podem cal una reforma que afavoreixi la transició cap a la
descarbonització i uns preus assequibles per a famílies i empreses, resultat de traslladar al
preu de l’electricitat, la reducció del cost de les energies renovables, garantint així el seu ple
desenvolupament.
Cert que mentrestant seria aconsellable un control dels preus per evitar les dramàtiques
situacions viscudes aquests dies per algunes famílies, com a resultat d’aquesta pujada a la
qual es feia referència.
Potser es podria instar a la Comissió Nacional de Mercats i Competència, com a organisme
regulador i supervisor del sector energètic, a endegar una investigació sobre l’actuació dels
productors en aquests dies de principis de gener, a fi d’evitar possibles actuacions
anticompetitives d’alguns agents del mercat, pràctica que no seria nova d’altra banda.
Però observem a la moció una contradicció entre el punt primer que planteja un abaratiment del
cost de la llum, i el punt tercer que demana ajuts que, per tant, no resultarien necessaris.
Pensem que més que proporcionar ajuts que no deixen de ser fons públics que segueixen
anant a parar al compte de guanys de les elèctriques, el que cal és qüestionar aquests guanys i
modificar la factura elèctrica, amb l’objectiu de que el cost a pagar per les persones
consumidores per als primers Kw/h, sigui inferior als següents, incentivant així l’eficiència
energètica i posant de relleu la seva condició de subministrament essencial, especialment si
tenim present el dèficit d’inversió en infraestructures a L’Hospitalet per garantir aquest servei.
I si bé compartim que el tipus d’IVA aplicat actualment a l’electricitat, no es correspon amb la
seva condició de servei essencial, no és menys cert que l’encariment del servei no té el seu
principal cost al tipus d’IVA.
Cal trencar amb l’oligopoli energètic i, per tant, en aquest sentit seria una excel·lent notícia
posar en marxa una operadora energètica municipal. Però ho seria encara més que un cop en
marxa es busquessin sinèrgies amb Barcelona, per esdevenir germen d’un operador d’abast
metropolità que qüestionés la naturalesa estrictament mercantil de l’actual sistema elèctric,
precisament on hi ha la major concentració d’usuàries de la xarxa elèctrica a Catalunya: l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
En base a les consideracions anteriors, votarem per punts la proposta d’Esquerra Republicana i
ens posicionarem favorablement respecte als punts primer, segon, quart i cinquè i ens
abstindrem, en canvi, al punt tercer. Moltes gràcies.
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SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
En primer lugar agradecemos al grupo proponente que haya aceptado nuestra enmienda,
porque lo que proponemos es que sea una reforma del sistema de tarifa eléctrica para hacerla
más transparente, estable, predecible y promover la competitividad (no és audible) y abaratar el
coste del recibo de la luz no es un capricho, sino que lo que queremos es evitar las
ambigüedades que puedan hacer creer en el pensamiento mágico de que se pueden fijar los
precios de la energía por decreto. Nuestro objetivo es que sea la propia industria la que lo
haga.
Entonces votaremos a favor de la propuesta de la regulación de las puertas giratorias, porque
evidentemente es un tema que forma parte del ADN de nuestro partido, a pesar de que nos
sorprende que a Esquerra Republicana las puertas giratorias no parecen molestarles cuando
se trata de puertas giratorias que les van bien a los suyos, como por ejemplo la del conseguidor
X. V., antiguo consejero de Esquerra Republicana que ahora se dedica a hacer de
intermediario en los contratos con el govern, o las del Sr. J. G. que el pasado día 16 de
noviembre, hace nada, un par de meses, dejó la secretaria general de Trabajo de Asuntos
Sociales y Familias de la Generalitat para pasar en diez días a ser el director de Relaciones
Laborales de la patronal PIMEC.
También vamos a votar a favor, a pesar de que es una medida insuficiente, que habría que
marcar la regulación de la actividad de los lobbies y que sabemos que el verdadero problema
está en la falta de impulso a la competencia y los costes políticos generados por la deuda
tarifaria, generada por los gobiernos tanto del PP como del PSOE.
En cuanto a los puntos tercero y quinto los vamos a votar a favor sin ninguna reserva, porque
siempre Ciudadanos ha insistido en la necesidad de reducir la presión fiscal sobre la energía y
deseamos que exista el suficiente consenso político allí donde corresponde, que es en el
Congreso de los Diputados.
Por último, vamos a votar en contra de la propuesta de crear una operadora energética
municipal, porque si ya en la ciudad vecina, si en Barcelona está siendo un auténtico fiasco,
como era de esperar por cierto, dudamos que en L’Hospitalet vayamos a tener mucha más
fortuna, cuando este ayuntamiento no es capaz ni siquiera de gestionar sus propios impuestos.
Muchas gracias.
Bueno queremos decir que estamos a favor de todos los puntos, excepto del punto número 4
que hemos votado en contra. Gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Moltes gràcies Alcaldessa. La veritat és que felicito al grup d’Esquerra perquè llegint la moció,
amb cinc o sis acords molt simples arreglen vostès tot el problema energètic. Això sí, demanant
coses a tothom menys al govern (no és audible) aquest govern té unes competències (no és
audible) encara no hauran (no és audible).
En qualsevol cas (no és audible) vostès la reforma del mercat elèctric, etcètera, però no entren
a valorar el perquè d’aquestes pujades i fan d’una situació conjuntural l’excusa per anar contra
el govern i reclamar aquestes mesures. I dic conjuntural perquè les principals causes són el
creixement del preu del gas natural, la baixa aportació de les renovables aquestes darreres
setmanes, amb fred però sense vent ni sol, l’increment de la demanda provocat per les baixes
temperatures i l’increment també de la cotització dels drets d’emissió de CO2, que ha registrat
màxims històrics i que són adquirits (no és audible) tardor per poder produir l’energia.
Ja sé que això és una mica feixuc, però crec que val la pena explicar-ho perquè sinó al final
sembla que tot és culpa de la regulació, de les tan llevadas y traídas portes giratòries i de l’IVA,
que digui el que digui la Unió Europea, l’hem de baixar. En qualsevol cas, sense tenir en
compte que aquestes pujades no s’han traslladat de forma automàtica als consumidors finals,
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entre d’altres motius perquè en la factura final hi ha altres conceptes per aquest mercat i
perquè, a més, no tots els consumidors tenen indexat el preu en aquest mercat.
I sense mencionar també que l’evolució del mercat elèctric espanyol els dos darrers anys ha
estat molt positiva, amb un preu del mercat majorista al 2020 que va ser un 24% inferior al del
2019 i aquest ja va ser un 17% més baix que el del 2018, o el que és el mateix, 120 euros
menys de mitja l’any 2018, i uns altres 120 l’any 2019.
Unes reduccions que són possibles i que ens faran convergir amb els mercats alemany i
francès, tradicionalment més barats, gràcies a l’aposta del govern d’Espanya per les energies
renovables, com fixa el Pla Nacional Integrat d’Energia i Clima, que permetran fer front a
aquests pics puntuals de preus.
Hi ha altres mesures, com són l’eliminació de l’impost al sol, la subhasta de renovables, la
promoció de l’autoconsum, mesures per a l’eficiència energètica, mesures també per a la
protecció dels consumidors i la promoció de l’estalvi en la part fixa de la tarifa i la creació del
Fons nacional per a la sostenibilitat del sistema elèctric, que ens permetrà reduir un 13% la
factura elèctrica en els propers cinc anys.
I finalment, actuant per continuar protegint els consumidors més vulnerables amb l’increment
dels supòsits i la flexibilització en les condicions d’accés al bo social, que l’any 2020 ha arribat
ja a 1.270.000 beneficiaris, havent-se incrementat un 16% les llars protegides pel que fa a l’any
anterior. I per 2021 s’han previst en els Pressupostos generals de l’Estat un total de 105 milions
d’euros, que representa un augment d’un altre 16% respecte a l’any anterior.
Per tant, fan vostès un cert garbuix i proposen solucions que no són ni de bon tros les més
adients per afrontar aquest problema i per això votarem en contra dels punts 1, 2 i 3. Respecte
al punt quart, ja li he dit, apel·len vostès al Pacte de ciutat per demanar que votem aquest punt i
el Pacte de ciutat no diu exactament això. Vostès l’han versionat. Jo els he demanat que
canviessin i que incloguessin el text literal, però no ho han acceptat i per tant votarem en
contra.
Realment, com a reflexió, jo no sé si és massa bon mètode que després del consens que s’ha
generat al voltant del pacte, cada grup polític vagi agafant allò que li agrada més del pacte i ho
presenti com a moció amb el risc que s’acabi votant en contra. Però vaja, en qualsevol cas dir-li
que el primer pas per tirar endavant el que preveu el pacte, és consultar amb l’operador
energètic metropolità, que ja existeix, per veure quines implicacions té, quins beneficis i quins
elements s’han de tenir en compte, i a aquest efecte, nosaltres ja hem mantingut una primera
reunió amb (no és audible) d’ecologia de l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
I finalment, el tema de les inversions (no és audible) Fecsa va materialitzar inversions per valor
de 5 milions d’euros a la ciutat de L’Hospitalet, però evidentment volem que aquesta activitat
inversora es multipliqui i continuarem pressionant a l’empresa perquè així sigui, per poder
garantir un subministrament segur i sense talls a tots els ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet.
Però aquí és on vostès s’han oblidat de parlar del govern de la Generalitat, que ara encapçala
Pere Aragonès, i que té molt a dir com a responsable de la supervisió i com a competent per
pressionar a l’empresa perquè inverteixi el que calgui a la xarxa de distribució. I no ho fa, o ho
fa poc, o ho fa malament. Jo no sé si aquesta moció farà molta pressió, però sí que sé que el
seu govern té les eines per fer-la de veritat i no ho fa. No sé què esperen vostès. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Algunes coses per comentar. Comencem per la Sra. Sonia Esplugas del Partit Popular. (no és
audible) els consells d’administració, és el Partit Popular, ministres que acaben condicionant els
governs per tal que no puguin fer polítiques públiques, per tal de poder fer aquestes reformes
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necessàries, unes reformes que cal recordar va impedir el Partit Popular, que va canviar la llei
del mercat elèctric per tal de poder afavorir aquestes companyies energètiques que treuen
grans beneficis.
Comparteixo completament el que diu la Sra. Núria Lozano. El que sí que demano és que això
que vostès demanen, ho apliquin al govern de l’Estat espanyol perquè vostès en aquests
moments estan governant i pel que estem veient en aquest Ple, sembla que els seus socis, tal
com ha manifestat el Tinent d’alcalde, estan d’acord que es pugi el rebut de la llum.
I en el tema de les ajudes, únicament (no és audible) que aquest tipus d’ajudes que nosaltres
proposàvem en aquesta moció, en la qual instàvem a l’Estat espanyol a poder-les fer efectives,
són les mateixes ajudes que ha pogut fer el govern de Portugal als seus veïns i veïnes, als
seus ciutadans i ciutadanes per compensar la pujada de la llum.
I al Sr. Cristian Alcázar. És curiós que el Partit dels Socialistes quan està a l’oposició diu una
cosa. Moltes d’aquestes propostes són propostes que van haver-hi durant la reforma del
mercat elèctric del govern del Sr. Rajoy, que vostès han anat presentant també a diferents
municipis i als diferents estaments del govern, al Congrés dels Diputats, també al Parlament de
Catalunya, i ara quan vostès governen, el que fan és fer tot el contrari. I em sorprèn que vostè
també manifesti que la pujada de la llum no és tant. Pregunti-ho als veïns i veïnes d’aquesta
ciutat, què pensen d’aquesta pujada, que és una pujada més a les que hi ha hagut en els
darrers anys. Què pensen els veïns i veïnes, pregunti’ls sobre aquesta pujada de la tarifa
elèctrica en els seus rebuts.
I la Generalitat de Catalunya possiblement sí que ha de fer més coses, i si tinguéssim totes les
competències ho faríem. S’han obert sancions a les empreses energètiques. També s’està
treballant amb la idea que aquestes empreses energètiques inverteixin i millorin la xarxa
elèctrica al nostre país. I des d’Esquerra Republicana de Catalunya som conscients que si
tinguéssim totes les competències adients, ho faríem i possiblement hauríem fet una reforma
energètica i no la podem fer perquè les competències no són de la Generalitat de Catalunya,
són de l’Estat. Si governéssim, igual que hem fet en altres aspectes, també tindríem ajudes per
als nostres veïns i veïnes, però no ho podem fer perquè és competència de l’Estat espanyol i
aquest és l’objectiu d’Esquerra, per això volem tenir un Estat propi. Volem tenir un Estat propi
per tenir totes les eines d’un Estat, per tal de poder ajudar els nostres ciutadans i ciutadanes.
I sobre el tema del Pacte de ciutat, vostè no era a les reunions. No hi va participar.
Possiblement estaria fent altres coses. No hi havia cap membre del Partit Socialista en
aquestes reunions on es parlava d’aquest tema, i ja li puc dir, ja li puc dir que en aquesta reunió
que hi va haver, es va acordar d’impulsar una operadora energètica a nivell d’aquesta ciutat.
Moltes gràcies.

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

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa, ràpidament. Jo no dic que estigui d’acord amb que es pugi el rebut de la
llum, això s’ho inventa vostè. Jo el que he intentat explicar és l’origen d’aquestes pujades, i he
dit que no s’ha traduït automàticament en pujades en la factura final de tots els consumidors, i
molt menys els de la nostra ciutat. Això és el que he explicat i això no té res a veure amb dir
que s’està a favor de que pugi la llum.
I respecte el tema de la Generalitat, si no arriba a ser perquè els alcaldes i alcaldesses
d’aquest país aixequen la veu per la situació dels talls de llum que van haver arran del temporal
de la Filomena, el govern de la Generalitat no hauria mogut ni un dit per fer res en contra de
l’empresa, ni per dir res respecte d’aquesta qüestió. Van anar a remolc, van anar darrera de la
reclamació dels alcaldes i les alcaldesses d’aquest país. I aquesta és una realitat que si vostè
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vol desconèixer, doncs molt bé.
I respecte al Pacte de ciutat, evidentment jo no hi era en aquestes reunions, però sé llegir. En
qualsevol cas, jo repeteixo, el que diu el Pacte de ciutat que s’ha publicat, i que tothom ha
signat, és estudiar i definir les opcions d’impulsar com a Ajuntament una operadora energètica
pública, estudiar i definir les opcions. És molt diferent del que vostès proposen en la seva
moció. Per tant, no cal ser a les reunions, simplement saber llegir i entendre el que es llegeix i
s’aprova. Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid. Expliqui’ls als veïns i veïnes d’aquesta ciutat, i li torno a reiterar, que vostès no
pugen el rebut de la llum, a veure què li expliquen els ciutadans d’aquesta ciutat.
Sobre el tema de que la Generalitat no fa res, els municipis d’aquest país tots han patit la
manca d’inversió de les companyies elèctriques i la Generalitat de Catalunya, li dic no des de fa
anys...

SRA. ALCALDESSA
Un segon. Sr. Garcia li demano disculpes, però és que veig que ara comença a comptar el
temps. Era per advertir que no estava en marxa el temps. Perdoni però pot continuar.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Li comentava al Sr. Cristian Alcázar que els hi expliqués als veïns i veïnes d’aquesta ciutat que
no els hi ha apujat el rebut de la llum, i esperem que el seu govern de l’Estat espanyol
compleixi allò que deia abans que governés, que baixaria la tarifa elèctrica i que acabaria amb
aquest oligopoli que tenen les elèctriques.
Sobre el tema del Pacte de ciutat, vostè no hi era, estaria possiblement fent altres coses. I per
tant, sabem el que vam acordar. Que després algú traslladés el redactat d’una altra manera,
molt bé, però el que es va acordar en aquella reunió era impulsar una operadora energètica i li
podem ensenyar els papers del Pacte de ciutat i els diferents esborranys que en el seu moment
vam fer.
I a més una proposta que traiem ara, perquè s’havia fet en el Pacte de ciutat, era una proposta
que nosaltres havíem portat també anteriorment en aquest Plenari, que vostès van rebutjar,
igual que nosaltres hem plantejat a aquest Ajuntament de L’Hospitalet en un Plenari també,
instar les companyies energètiques per tal de fer les inversions necessàries per tal de
solucionar aquest talls que estan patint els nostres comerciants, els nostres veïns i veïnes, i els
nostres empresaris a nivell de la ciutat.
Nosaltres des d’Esquerra Republicana lamentem que el Partit dels Socialistes no estigui al
costat d’una reivindicació social, com és poder garantir un dret com és el dret a la llum, és a dir,
que hi hagi una llum barata perquè és una eina necessària per al desenvolupament de la vida
dels nostres ciutadans. Per acabar també amb aquesta pobresa energètica i lamentem que
vostès quan estan a l’oposició diuen una cosa, i quan governen i han de fer les reformes
necessàries en el mercat elèctric, no les fan i prioritzen aquells interessos que vostès tenen
com a exmembres, exministres i també excàrrecs del Partit dels Socialistes que estan als
consells d’administració, i que aquests consells d’administració també són una nova forma de
corrupció que fa que els governs no desenvolupin allò que havien anunciat que farien quan
estaven a l’oposició.
Per tant, lamentem que aquesta moció no surti amb el suport de tots els grups polítics i
esperem que el Partit dels Socialistes (no és audible) i que els veïns i les veïnes d’aquesta
ciutat, puguin tenir en un futur, esperem imminent, una rebaixa de les tarifacions elèctriques per
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tal de poder combatre aquesta pobresa energètica, que és evident a la nostra societat, però
sobretot també a la nostra ciutat de L’Hospitalet de Llobregat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 23 de l’ordre del dia, que
s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i que
s’aprova parcialment amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER i SEGON 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 Iman
Aisa Abdellaoui i amb 11 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, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants
de LHECP-ECG, Sr./Sra. 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 absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs i
la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG.
b) Acord TERCER ha estat rebutjat 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 Iman Aisa
Abdellaoui; 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 Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i amb 2 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sr./Sra. Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació¸ estant absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític
municipal de Cs i la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de
LHECP-ECG.
c) Acord QUART ha estat rebutjat amb 18 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 Iman Aisa
Abdellaoui; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 7 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, Sr./Sra. Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació¸ estant
absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs i la Sra.
Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG.
d) Acords CINQUÈ i SISÈ han estat aprovats per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació; estant absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup
polític municipal de Cs i la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal
de LHECP-ECG.
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El text aprovat de la moció és el següent:
“Atès que el preu de la llum ha anat pujant en els darrers anys, arribant a màxims aquest mes
de gener on el preu del Kw/h ha pujat més d’un 30% en plena onada de fred i pandèmia de la
Covid-19.
Atès que la pujada de l’electricitat s’ha convertit en un problema en moltes llars perquè moltes
famílies no poden fer front al rebut de la llum.
Atès que aquest preu alt del rebut de la llum està comportant, per una banda, menys consum,
per no deixar de pagar les factures i per una altra un endeutament de les famílies en situació de
vulnerabilitat.
Atès que segons un l’informe de Pobresa energètica a l’Estat Espanyol de l’Associació de
Ciències Ambientals (ACA) el 40% de la població pateix pobresa energètica.
Atès que segons dades de l’Eurostat, Espanya és el quart país de la Unió Europea amb
l’electricitat més cara.
Atès que segons una enquesta realitzada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE) la despesa
de les famílies en electricitat ha un augmentat més d’un 50% en els darrers deu anys.
Atès que l’Estat Espanyol és un dels països amb salaris més baixos, més precaris i amb més
atur.
Atès que la pujada dels preus de l’electricitat també afecta a l’economia i la competitivitat de les
empreses, comerços i autònoms.
Atès que les diferents regularitzacions del sector elèctric no ha protegit els interessos dels
ciutadans, ni han proporcionat un marc efectiu per impulsar inversions de transició energètica
per avançar cap a un model energètic democràtic i sostenible basat en les energies renovables.
Atès que les grans corporacions elèctriques l’any 2019 van tenir uns beneficis de 4.983 milions
d’euros.
Atès que una investigació de la revista “La Marea” revela que més de 175 càrrecs públics, entre
ells 24 exministres han tingut o tenen càrrec a les principals empreses energètiques
espanyoles.
Atès que les portes giratòries preocupen a la societat des del moment en què poden donar lloc
a situacions de conflicte d’interessos o de tràfic d’influències, afavorint que el càrrec públic
anteposi el seu interès personal a l’interès general durant l’exercici de les seves funcions.
Atès que a la nostra ciutat patim talls de llum que estan ocasionant perjudicis i múltiples
molèsties als veïns i veïnes, comerciants i empreses.
Atès que el ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet va aprovar parcialment una moció per millorar la
qualitat de les infraestructures de subministrament i distribució d’electricitats a l’Hospitalet i va
rebutjar amb els vots del govern la creació d’una operadora energètica.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar novament a les companyies energètiques a realitzar les inversions
necessàries en les infraestructures de subministrament i distribució d’electricitat de l’Hospitalet
per evitar talls, caigudes i desconnexions.
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SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAV i a les A.VV de l’Hospitalet, al president del Govern d’Espanya, a la ministra de Transición
ecológica y reto demográfico, als grups polítics del Congrés dels Diputats, del Senat, del
Parlament de Catalunya i de la Diputació de Barcelona.”

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 d’Esquerra Republicana
de Catalunya.
MOCIÓ 24. PER L’ELABORACIÓ D’UNA GUIA LOCAL DE MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT
ALS COMERÇOS DE L’HOSPITALET
(AJT/3391/2021)

SRA. ALCALDESSA
Hi ha una esmena in voce per part de la Sra. Mª Ángeles Sariñena, en nom del grup socialista.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Bona tarda Alcaldessa. L’esmena seria en el punt 2, que seria: “la Taula de Comerç treballarà
per elaborar aquesta guia a la qual se sumaran les entitats que treballen en l’àmbit de la
discapacitat i de la diversitat funcional”.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
L’acceptem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. El representant d’Esquerra Republicana accepta l’esmena, per tant té la paraula Sr.
Coque García per fer la presentació de la mateixa. Sr. García.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bona tarda. Amb aquesta moció que presentem avui, pretenem millorar una mica la qualitat de
vida de molts dels veïns i veïnes de L’Hospitalet, no només de les més de 23.000 persones
amb algun tipus de discapacitat legalment reconeguda, que ja seria prou rellevant, sinó de
tothom perquè l’existència de barreres genera desigualtat i discriminació social i qualsevol
persona podem trobar-nos-hi en algun moment de la nostra vida, en alguna situació de limitació
funcional o de mobilitat de manera transitòria o permanent, per accident, embaràs, envelliment.
La millora de l’accessibilitat a la nostra ciutat, per tant, és una necessitat per a totes les
persones.
A L’Hospitalet s’han fet algunes millores en l’àmbit de la mobilitat i l’urbanisme i encara queda
molt per arribar a tenir una ciutat plenament accessible i sense barreres. Un dels àmbits on es
pot millorar, tal com manifesten les entitats que treballen en la diversitat funcional i
l’accessibilitat, és en el comerç, la restauració, en els accessos a la informació, en la distribució
interior de locals o en els elements exteriors. Aquestes millores s’han de fer al costat del teixit
comercial de la ciutat, dels nostres botiguers, comerciants i restauradors.
Som conscients dels moments que vivim i de les dificultats per les que passa la nostra ciutat.
Creiem que la millora de l’accessibilitat dels comerços i locals de restauració i hostaleria no
només permetrà oferir un millor servei, sinó que contribuirà a ampliar la clientela potencial dels
negocis. Volem que l’Ajuntament de L’Hospitalet impulsi aquests canvis al costat dels nostres
comerços i locals de restauració. Per això proposem l’elaboració d’una guia local amb la
participació d’experts, botiguers, comerciants, restauradors i les entitats que treballen en
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l’accessibilitat de la diversitat funcional, amb informació, indicacions i recomanacions, com han
fet altres ciutats per millorar els establiments, tant els elements exteriors com en l’atenció o en
els interiors.
I per tal de demostrar l’aposta de l’ajuntament per aquests canvis, per acompanyar-los,
proposem establir també un paquet d’ajudes i bonificacions destinats a comerciants, botiguers i
restauradors, per incentivar i impulsar els canvis necessaris per millorar l’accessibilitat dels
locals i establiments de la ciutat. Accions que segur permetran millorar els nostres comerços i
també la vida de molts dels nostres veïns i veïnes, de tothom. Moltes 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)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Doncs en primer lloc dir que aquesta moció considerem que és
positiva, i en el benentès del plantejament que fa, entenem que no és una soga al coll dels
comerciants, sinó que és un fet per, de mica en mica, anar ajudant els comerciants de la ciutat
de veritat a enderrocar aquestes barreres arquitectòniques que ens podem trobar.
Com molt bé diu la moció, en els darrers anys s’han produït millores en aquest sentit. Les
normatives que s’han anat aprovant amb l’adaptació dels espais locals i els espais propis de la
ciutat, doncs han facilitat l’accés a les persones amb diversitat funcional.
Malgrat els avenços que s’han produït en aquesta matèria, és cert que encara ens queda molt
per millorar, començant també per la pròpia administració. El Pla de mobilitat urbana de
L’Hospitalet contempla un conjunt d’actuacions que no estan realitzades al 100% en tots els
espais públics de la ciutat. Podríem parlar, sense anar més lluny, dels parcs infantils que a dia
d’avui no estan plenament adaptats. Al nostre entendre no podem exigir als comerciants, allò
que no fa la pròpia administració al 100%.
Per tant, les actuacions han d’anar en paral·lel, tant per una banda els comerciants i per l’altra
banda els comerciants i l’administració, especialment en un moment tan delicat com els que
estan vivint els comerciants, els hostalers de la nostra ciutat, que amb prou feines poden
subsistir.
Nosaltres, des del Partit Popular en aquest cas, instem també a estendre aquestes ajudes que
des d’Esquerra Republicana proposen a nivell municipal, que també es facin extensives i que
també la Generalitat de Catalunya faci un paquet d’ajudes per ajudar aquests autònoms,
aquests comerciants, per posar els seus locals lliures de barreres arquitectòniques.
Ara mateix, com deia, és un moment especialment delicat per a tots els comerciants, hostalers
de la ciutat i per tant, dubtem, si més no, de la idoneïtat del moment de portar a terme aquest
pla i portar a terme aquesta guia, en el benentès que nosaltres considerem que això no és
d’avui per demà, sinó que es crearà un grup de treball que té un recorregut i per tant nosaltres,
com deia, considerem que a la llarga això és positiu i, a més a més, si no només hi ha la
voluntat per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet, sinó també la incorporació i la implicació de la
Generalitat de Catalunya a ajudar aquests comerciants, doncs crec que és del tot positiu.
Nosaltres hem tingut moltes reunions no només amb els comerciants, sinó amb el sector,
associacions que treballen, com Sumem que treballa per aconseguir un L’Hospitalet lliure, en
aquest cas, de barreres arquitectòniques i per tant considerem que és positiu no només per a
les persones amb discapacitat o diversitat funcional, sinó, com bé deia el Coque, a nivell
d’igualtat d’oportunitats per a tothom.
En qualsevol cas, també nosaltres el que considerem és que a dia d’avui L’Hospitalet no
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contempla un pla com a tal, tot i que la llei ho estableix i per tant considerem que més que una
guia de comerços accessibles o no, que també seria bo, el que hauríem de tenir és un pla
específic tal com estableix la llei.
En qualsevol cas, com deia, veiem la bona intenció d’aquesta moció i per tant tenint en compte
que no es farà ara mateix, sinó que té un recorregut per davant i per tant això donarà temps no
només a assolir una normalitat que ara mateix no tenim, sinó que també considerem que ho és
la situació dels comerciants i els hostalers de la ciutat, doncs es veurà molt millor i per tant
considerem que és positiva i la votarem a favor. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Molt bé, gràcies. Votarem favorablement als acords que proposa Esquerra en aquesta moció
per l’elaboració d’una guia i la millora de l’accessibilitat als comerços de L’Hospitalet. De fet la
millora de l’accessibilitat és un dels temes força recurrents en aquest Ple, i és així perquè
efectivament queda molt camí per recórrer en aquest sentit, tot i que és cert, com deien el Sr.
Coque García i la Sra. Sonia Esplugas, que hem avançat en els últims anys.
Com s’explicava a la moció en la seva exposició, l’accessibilitat és un dret que les
administracions han de preservar i fer complir no només, com comentava el Coque, per
benefici de les persones amb una discapacitat reconeguda, sinó per a tothom, i des de l’àmbit
local s’hi poden implementar polítiques que impactin en la millora de l’accessibilitat a la nostra
ciutat. En tenim exemples concrets a altres ciutats com Barcelona, on l’Institut Municipal de
Persones amb Discapacitat té una línia d’actuació molt clara i definida que està impulsant
polítiques per millorar l’accessibilitat a la ciutat, i concretament als comerços de la pròpia ciutat.
Des de campanyes de sensibilització, per exemple d’informació o guies pels comerços que pot
impulsar el propi Ajuntament, fins l’atorgament de llicències supeditades a complir amb els
models d’accessibilitat, passant per ajuts directes per reformes arquitectòniques que millorin
l’accessibilitat als propis comerços de la ciutat.
El projecte de Sants sense barreres pot ser un bon exemple que podem importar com a model
de treball a la nostra ciutat, i que bàsicament consisteix en detectar les principals barreres a
l’accessibilitat dels comerços de la ciutat, i oferir als propietaris dels comerços propostes de
resolució amb un programa d’ajudes directes per a les reformes arquitectòniques dels
comerços que ho requereixin. Tan senzill com una primera fase de diagnosi i una segona
d’intervenció.
Crec que l’aposta ha de passar per una ciutat on tots els espais, tots els equipaments, les
activitats i serveis siguin accessibles per a tothom, i em refereixo a l’eliminació de esglaons
d’entrada per exemple, de voreres sense obstacles o interiors dels comerços amb passadissos
prou amples com per garantir la mobilitat.
Ara bé, és evident i som conscients que els comerços no poden d’avui per demà garantir tots
aquests aspectes, i em refereixo sobretot al petit comerç, el comerç local i que s’han d’establir
per tant ajuts per poder fer efectives aquestes mesures, però que no oblidem que tenen l’única
finalitat de fer efectiu el dret de tota la ciutadania a participar de forma autònoma i activa a la
vida de la comunitat, a la vida de la pròpia ciutat. Per tant el nostre vot serà favorable també.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bona tarda. Bueno, pues por norma general este grupo vota a favor de cualquier propuesta
orientada a la mejora de la accesibilidad, porque creemos que la accesibilidad universal es una
cuestión de derechos humanos y debe ser prioritaria. Lo que pasa es que en esta moción, que
nos trae Esquerra Republicana, pretenden empezar a construir la casa por el tejado y vamos a
ver. Sobre todo en la moción anterior, al final en el corolario, el Sr. Toni Garcia decía que “quan
tinguéssim totes les competències ho farem, quan tinguem l’estat propi com sempre ho farem”.
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Pues vamos a ver qué hacen en lo que sí que tienen competencias.
Si Esquerra Republicana de verdad estuviera interesada en facilitar la accesibilidad de las
personas con movilidad reducida, debería de empezar desarrollando de una vez por todas el
Reglamento de la Ley catalana de accesibilidad. Esta ley es una ley que se aprobó en el 2014,
que establecía un plazo de dos años para desarrollar el reglamento que ha de fijar, y cito
textualmente: “las especificaciones que deben tener los entornos, procesos, productos y
servicios para ser accesibles o practicables, y los criterios para determinar los ajustes
razonables que sean exigibles en función de las circunstancias concurrentes”.
El govern del que forma parte Esquerra Republicana, en un ámbito en el que tienen todas las
competencias del mundo mundial, de todos los estados mundiales y de todo, lleva cinco años
fuera del plazo legal para desarrollar este reglamento. O sea que como siempre, para
nosotros…, pero ya no es que para nosotros sea un mantra, el movimiento se demuestra
andando y si son incapaces de gestionar algo sencillo en lo que tienen competencias, pues
bueno, cuando nos vienen con esas cosas diciendo que arreglarán el sistema eléctrico cuando
tengan todas las competencias, pues súper cuestionable.
No nos parece, en cualquier caso, legítimo que Esquerra Republicana empuje a un grupo de
trabajo municipal a elaborar una guía local de mejora de la accesibilidad, cuando el propio
gobierno en este plazo no ha elaborado el reglamento que debería definir los parámetros bajo
los que tendría que elaborarse esta guía.
En cualquier caso y como decimos que siempre apoyamos todos los temas de accesibilidad y
hacemos toda la confianza al grupo proponente, evidentemente también estaremos de
acuerdo, pero somos muy críticos porque cuanto menos sospechamos que algo que no se
puede hacer desde donde se debe hacer, aquí sí que no tenemos las competencias, estamos
súper limitados, pero bueno vamos a dar nuestro apoyo porque lo positivo y el objetivo, el fin es
muy positivo, con lo cual cuenten con nuestro apoyo.
Pero bueno, volvemos a repetir que el govern de la Generalitat debe elaborar, de una vez por
todas, el reglamento de la Ley de accesibilidad y como Esquerra Republicana no tiene ninguna
prisa en hacerlo, porque también les pasan los cinco años, pues confiamos que los electores
catalanes faciliten, en las inminentes elecciones autonómicas, un govern que verdaderamente
se preocupe en facilitar la accesibilidad, no solo sobre el papel. Muchas gracias y votamos a
favor porque de verdad, y creemos que el tema de la accesibilidad no es ningún capricho y es
muy serio y merece todo el apoyo, pero desde luego que desde nuestro ámbito bien poco
podemos hacer, si ustedes no hacen su trabajo donde sí tienen competencias. Muchas gracias.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Moltes gràcies Alcaldessa. Doncs per posicionar-nos davant aquesta moció de l’accessibilitat.
Davant la importància a la societat de la igualtat social i la no discriminació, cal fomentar i
impulsar l’accessibilitat en el sector del petit i mitjà comerç i la restauració. Primer perquè és un
dret que garanteix, a les persones amb diversitat funcional, participar de manera activa i
autònoma i segura de la vida a la comunitat. Actualment, també és un tema que s’ha comentat,
les administracions públiques han de garantir les mateixes possibilitats de participació a les
activitats socials i econòmiques a totes les persones. Com comentaven les persones, a això
han fet referència molts grups, no només a la gent que té una diversitat funcional específica,
sinó a la gent embarassada, la gent gran. Jo penso que és fonamental aquest tema.
Per tant, l’objectiu de l’accessibilitat no és únicament per a què les persones puguin fer ús de
l’entorn i dels seus serveis, sinó que puguin fer-ho en condicions d’igualtat, seguretat, dignitat i
de la manera més autònoma possible. Per això, quan comentàvem els acords amb Esquerra i
quan ho vam plantejar, evidentment, així per ajudar la implantació de diverses mesures de
sensibilitat i per proposar solucions orientades a eliminar obstacles i barreres, treballarem per a
l’elaboració d’una guia d’accessibilitat. Sí que és veritat que quan parlem d’una guia
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d’accessibilitat, es poden tenir presents molts conceptes. Es pot parlar del tema del transport
públic, de les places reservades per a gent que tingui alguna diversitat funcional. Es pot parlar
també del comerç, de l’entrada, dels aparadors, també de l’interior del comerç, els paviments,
mobiliari. Tot això s’haurà de tenir previst i plantejat en aquesta guia que de veritat nosaltres
apostem per fer-la i d’una manera el més aviat possible.
Sí que és veritat que després de acceptar l’esmena, el grup d’Esquerra Republicana va
comentar que l’important no era fer un grup de treball més, sinó que realment tenim ja un grup
de participació com és la taula sectorial del comerç, que té molta tasca i que realment és molt
activa. Volíem participar en aquesta taula per fer aquesta guia i per poder portar-la a terme.
També és veritat que en aquesta guia que portarem a terme, necessitem tècnics de
l’ajuntament i per una altra banda també d’entitats que treballin el tema de l’accessibilitat i el
tema de la discapacitat, que jo també recentment vaig tenir una reunió amb representants de
les entitats de diversitat funcional i estan conformes de participar en aquest grup de treball que
formarà part de la taula sectorial del comerç. Evidentment, com no podia ser d’una altra
manera, també dels tècnics de l’ajuntament que també hauran d’acompanyar-nos en aquest
sentit.
Sí que és veritat que tenim exemples, tal com deia en Sergio Moreno, de ciutats que ho estan
portant a terme. Sí que és veritat que cada administració té la seva responsabilitat, però sí que
és veritat que a altres ciutats ja tenen un paquet també d’ajudes i de bonificacions al respecte.
Nosaltres el que farem serà incentivar aquest tipus d’ajuda per animar la gent que no té
obligació, que per llei els comerços que tenen una antiguitat i els restauradors que tenen una
antiguitat, no tenen l’obligació de fer aquesta accessibilitat d’una manera ja immediata, però
nosaltres ajudarem perquè es puguin portar a terme i realment tenir una ciutat sense barreres
arquitectòniques.
I sí que és veritat que, tal com deia la regidora de Ciutadans, hi ha una llei de 2014, però
encara no s’ha desenvolupat aquest reglament, això sí que és cert, però l’important també és
que s’aprovi aquesta llei, que els equipaments comercials i de restauració nous ja han de fer
aquest treball d’accessibilitat en els seus locals. Per això votarem a favor, però encara s’ha de
treballar molt en aquest sentit. Moltes gràcies.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Era només per aclarir un parell de coses. La moció no és que sigui d’Esquerra, perquè ho hem
treballat precisament amb entitats d’aquesta ciutat i també amb coneixement dels botiguers.
Vull dir que al final és una moció en to constructiu, pensant en la ciutat.
A la Sra. Esplugas només aclarir-li que no és una guia dels comerços accessibles. És una guia
per als comerços, per a què els seus locals siguin accessibles i millorar elements com la
senyalització exterior per exemple, la distribució dels locals, de quina manera es fa l’atenció en
el mostrador per exemple. És una guia de recomanacions que, com deia en Sergio, a altres
ciutats com Barcelona, ja està en marxa.
A la Sra. Carmen Esteban, tampoc entraré gaire perquè, com deia, és una moció que anava en
to constructiu i no entraré en aquest tipus de dialèctica a la que ens té acostumats Ciutadans.
Segurament si no ens inhabilitessin presidents, si no hi hagués repressió, segurament podríem
portar-ho a terme en alguna legislatura, i podríem acabar coses com les que ja estan fetes,
com el codi d’accessibilitat, o com coses que s’han posat ja en marxa, com el Pacte nacional
per la discapacitat.
Llavors, jo estic content. Vull agrair també als grups el suport a aquesta moció i també felicitar a
l’entitat Sumem amb qui ho hem treballat, per tal de que això aviat pugui ser una realitat amb
els terminis que calgui, perquè som conscients de la situació i segurament primer anirà la guia,
després podrem oferir més ajudes des de l’ajuntament i sempre amb el to constructiu en el que
segurament en els temes de l’accessibilitat, estarem tots d’acord. Moltes gràcies.
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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. Angeles Sariñena Hidalgo, regidora del
grup polític municipal del PSC, i que ha estat acceptada pel grup proponent, i que s’aprova
amb esmenes, per unanimitat, amb el resultat següent:
Vots a favor: 25
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
J. Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 0
Absències: 0

El text aprovat de la moció és el següent:
“A la nostra ciutat hi ha més de 23.000 persones amb algun tipus de discapacitat reconeguda
legalment; un col·lectiu gens minoritari de persones amb diversitat funcional que es veuen
afectades, ja que no poden dur una vida plenament normalitzada per causa de les barreres de
l’entorn, i es troben en situació de desigualtat i de discriminació social. Són dèficits funcionals
de caràcter físic, sensorial, intel·lectual o mental que en interaccionar amb barreres diverses,
veuen limitades la seva participació plena i efectiva en la societat en igualtat de condicions que
la resta de persones. La garantia dels seus drets i llibertats està emparada per convencions
internacionals i les administracions tenen el deure d’adoptar les mesures necessàries per fer
efectiu l’exercici d’aquests drets.
L’accessibilitat és un concepte ampli, que engloba totes aquelles persones que tenen algun
tipus de problema per interactuar amb l’entorn o que el poden tenir en un futur en funció de
l’evolució de la seva situació o de les seves capacitats al llarg de les diverses etapes de la vida.
Parlem de persones amb qualsevol mena de discapacitat, permanent o transitòria, però també
persones grans, persones amb característiques funcionals específiques (d’estatura baixa, amb
obesitat, dones embarassades...) i totes aquelles que per circumstàncies diverses (carregades
amb un element pesant o voluminós, que porten un cotxet de nen o un carret de compra,...)
veuen alterades les condicions d’ús del seu entorn immediat.
L’accessibilitat universal ha de ser un principi vital i és un dels principals reptes que tenen les
ciutats per tal de donar resposta a les necessitats de totes les persones que hi vivim i garantir
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plenament la participació i l’exercici de drets de tota la ciutadania. L’objectiu ha de ser
respondre a la diversitat funcional que tenim totes les persones, per tal de simplificar les
nostres vides i fent que tant els productes, com les comunicacions i els espais construïts siguin
utilitzables per la quantitat més gran d’usuaris possibles.
El comerç és un d’aquests entorns on les persones amb diversitat funcional ens podem trobar
amb obstacles en el nostre dia a dia. L’existència de normativa que obliga a l’adaptació dels
espais i locals ha permès una millora significativa de l’accessibilitat en molts casos, però encara
ens trobem amb limitacions en els accessos als establiments comercials, però també en la
informació, distribució interior, disposició dels productes, atenció, o elements exteriors.
L’Hospitalet s’ha compromès en diverses ocasions amb la millora de l’accessibilitat universal.
En el mandat anterior, es va acordar l’adhesió de la ciutat a la plataforma Meta 2017, amb els
compromisos de consecució, formació i sensibilització en matèries d’accessibilitat universal, i la
creació i execució d’un Pla d’Accessibilitat Universal. També s’han produït alguns avenços en
l’àmbit de la mobilitat i l’urbanisme, per tal de garantir l’accessibilitat universal en tot l’espai de
pública concurrència. Tot i això encara queda molt camí fins a aconseguir l’accessibilitat
universal a la ciutat.
El nostre Ajuntament ha d’impulsar de manera decidida mesures i accions per tal d’avançar en
l’objectiu de l’accessibilitat universal, al costat del teixit comercial de la ciutat. Avançar en la
millora de l’accessibilitat universal en l’àmbit del comerç suposarà no només una millora de la
qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes, sinó que l’adopció de mesures per adaptar els
comerços permetrà també oferir un millor servei adaptat a les necessitats de les persones amb
discapacitat, el que pot contribuir a ampliar la clientela potencial.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Elaborar una guia local per l’accessibilitat en el comerç i la restauració de la ciutat.
SEGON.- La Taula de Comerç treballarà per elaborar aquesta guia, a la qual es sumaran les
entitats que treballen l’àmbit de la discapacitat i la diversitat funcional.
TERCER.- Establir un paquet d’ajudes i bonificacions, destinat als establiments de restauració i
el petit comerç de la ciutat, per tal d’incentivar l’adaptació i canvis necessaris que contribueixin
a millorar l’accessibilitat dels locals i establiments comercials de la ciutat.
QUART.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAV i a les A.VV de l’Hospitalet. A les entitats del comerç, mercats, restauració i hostaleria de
l’Hospitalet.”

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 25 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans – Partido de
la Ciudadanía.
MOCIÓ 25. PARA DESPOLITIZAR LA REPRESENTACIÓN DE ESTE AYUNTAMIENTO EN EL
CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET Y, EN SU CASO, OTRAS ENTIDADES PRIVADAS
DE INTERÉS PÚBLICO
(AJT/3246/2021)
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SRA. ALCALDESSA
Per part del grup socialista hi havia tres esmenes. Per presentar-les, Sra. Maite Revilla.

SRA. REVILLA SÁNCHEZ (PSC)
Gracias Alcaldesa. Buenas tardes a todos. Queríamos presentar unas enmiendas a algunos
acuerdos de esta moción.
La primera sería en el acuerdo primero. Solicitamos suprimir la palabra “exclusivamente” ya
que pone para él mismo es donde está hablando de modificar la representación de este
Ayuntamiento en la comisión directiva del Consell Esportiu de L’Hospitalet, designando para el
mismo, exclusivamente, personal técnico de las áreas de Planificación Estratégica y
Económica, Juventud y Deportes y Educación, Innovación y Cultura.
Lo que solicitamos es suprimir la palabra exclusivamente y dejar el texto en: “personal técnico
del Ayuntamiento de L’Hospitalet” sin acotarlo a ninguna de las áreas.
Y en el cuarto acuerdo donde habla de impulsar en el seno del Consell Esportiu la modificación
del artículo 13 de los Estatutos de la entidad, con la finalidad de reducir la representación del
Ayuntamiento al mínimo establecido por el Decreto 267/1990. Lo que nosotros pedimos es
cambiar la palabra impulsar por solicitar, ya que el Consell Esportiu, como entidad privada,
tiene la potestad de cambiar o no cambiar sus estatutos. Por lo tanto, nosotros pedimos
cambiar esa palabra por solicitar, ya que pensamos que impulsar es más como imponer.
Y en el punto el tercero, no estábamos de acuerdo con el texto, pero como no hemos llegado a
ningún acuerdo, pues en todo caso el grupo de Ciudadanos hará la presentación de la moción
y nosotros nos posicionaremos sobre ese punto.

SRA. ALCALDESSA
Per tant hi ha dues esmenes que s’han o no d’acceptar per part del grup que proposa, per part
del Sr. Rainaldo Ruiz.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Se aceptan las dos y la que se hace en relación al punto tercero no.

SRA. ALCALDESSA
Doncs ara quan vulgui Sr. Ruiz, pot fer la presentació de la moció.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. Es evidente que la desgraciada actualidad por la que pasa el Consell
Esportiu de L’Hospitalet ha impulsado la necesidad de esta moción. No es función de la política
determinar si ha habido o no actos delictivos en torno a los casos de corrupción. Eso le
corresponde a los jueces y a los tribunales de justicia.
Independientemente de la responsabilidad penal que pueda determinar o no el poder judicial, lo
que para nosotros es especialmente preocupante es que, por desgracia, para el Consell
Esportiu de L’Hospitalet y para el propio Ayuntamiento, determinadas formas de organizarse y
actuar producto de cuarenta años de gobierno, han supuesto tal grado de confusión de
intereses de uno y otro, que ahora sin solución de continuidad vemos asociado en los medios
de comunicación, tanto el nombre del Consell Esportiu como el de L’Hospitalet, como el de la
Alcaldesa, como el del Ayuntamiento a la sombra de la corrupción política de gravísimos
delitos.
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Eso es lo que pretendemos evitar con esta moción, porque esa sí es nuestra función y
responsabilidad como representantes públicos, no juzgar, pero sí impulsar, o al menos
intentarlo, las reformas necesarias para garantizar el más correcto funcionamiento de las
instituciones. Ese es el objetivo de esta moción del grupo de Ciudadanos.
Teóricamente el Consell Esportiu es una entidad privada para la promoción del deporte escolar
que emana de la ley catalana del deporte de 1988, que recibe subvenciones públicas de
diferentes administraciones. Sin embargo los órganos de dirección del Consell Esportiu de
L’Hospitalet han estado ocupados, por lo menos hasta ahora, por concejales del gobierno
municipal y destacados militantes socialistas.
Creemos que es necesario liberar de la tutela política al Consell Esportiu de l’Hospitalet y a
cualquier entidad de la ciudad, para que puedan actuar de forma autónoma mirando por la
consecución de los objetivos que se han propuesto y los intereses de sus asociados, y que en
ningún caso dependan del poder político de turno y de unos intereses que nada tienen que ver
con los propios de la entidad. Creemos que las solución es garantizar la independencia de la
sociedad civil del poder político, para que no responda a sus intereses y no tratar de reproducir
la representación del Pleno en la entidad, como planteaban algunos grupos, que lo único que
lograría es añadir más confusión a la entidad y reproducir disputas políticas en el seno de la
dirección del Consell.
Espero tras su posicionamiento crítico, el voto favorable a esta moción. 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 presentamos hace unos meses una moción
para tener representación de los grupos municipales en el Consell Esportiu, dado los
acontecimientos que se iban y se van desarrollando día a día en este sentido. El PSC votó en
contra y la Sra. Maite Revilla defendió en aquel entonces por parte del equipo de gobierno su
voto en contra, argumentando, entre otras cosas, que era un órgano ejecutivo y que trabajaba
en la dinamización y la promoción del deporte escolar de la ciudad.
Como decía ella, estamos buscando despolitizar el órgano colegiado directivo y si
aceptábamos, decía la Sra. Revilla, lo que usted propone, 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 nuestras niñas se verían perjudicados.
El Consell trabaja desde el deporte de la ciudad, es una comisión directiva. El Consell Esportiu
de la ciutat no tiene ningún problema en hacer un seguimiento trimestral con todos los grupos
políticos que quieran y puedan asistir para resolver aquellas dudas que se les planteen.
Nuestra sorpresa vino, como decía, poco después de ese voto en contra, una carta por parte
de Alcaldía, por parte de la Alcaldesa, coincidiendo con su imputación, en la que nos hacía
partícipes y nos solicitaba el nombramiento de un representante para formar parte de este
Consell.
Nosotros el mes pasado ya lo hicimos patente, queríamos saber qué es lo que había cambiado
desde el mes de octubre al mes de diciembre, para que el gobierno municipal hubiera
cambiado en ese sentido su percepción, y entonces sí que viera con buenos ojos la inclusión
de los grupos municipales en ese Consell Esportiu. Si el objetivo era despolitizar y no
perjudicar los intereses de los niños, porqué se ha cambiado de opinión. Ahora sí se pretende o
se pretendía perjudicar los intereses. Seguimos esperando respuestas desde entonces y
seguimos esperando que la Sra. Maite Revilla nos llame para hacer esas reuniones que no se
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han producido.
Tal y como se ha expuesto en este Pleno en los últimos meses, dada la situación actual del
Consell después de la operación de registro social, creemos necesario un mayor control y
fiscalización sobre la entidad, puesto que reciben dinero público y mucho dinero público por
parte de los contribuyentes de la ciudad, pero sí que es verdad que desde la aprobación en el
Pleno anterior de la comisión municipal, no tiene sentido que los grupos municipales formemos
parte de este Consell, pero en cualquier caso tenemos la sensación que por parte del gobierno
municipal se está actuando de manera improvisada de manera constante en este tema.
Sinceramente desde el Partido Popular no teníamos, ni tenemos ningún interés en formar parte
de este consejo, más allá de velar por el trabajo en la gestión deportiva del deporte de base,
porque entendemos que la obligación además es saber que se está haciendo con el dinero de
todos los contribuyentes y que es lo que está pasando y cómo se está gestionado ahora esta
nueva entidad.
Podemos estar de acuerdo y lo estamos en despolitizar el Consell y todas las entidades
privadas que hay en L’Hospitalet, pero si es de verdad, porque aquí todos nos conocemos y
sabemos que se puede dar una imagen pública, pero luego los carnets van que vuelan. Lo que
no estamos de acuerdo, como decía, es que haya un acuerdo, pero en el Consell sigan
formando parte los miembros del gobierno municipal del PSC, y el resto de los grupos
municipales no tengamos ni información ni sepamos qué es lo que está pasando en el seno del
Consell.
Volvemos a repetir, el caso del Consell es muy grave y no se están dando las explicaciones
necesarias. La Sra. Maite Revilla nos dijo aquí que estaba a nuestra disposición, pero no se ha
pronunciado para convocarnos a ninguna reunión. Ha pasado ya casi un año desde que el Sr.
Graells se reuniera con la Alcaldesa y todavía seguimos prácticamente sin tener información.
En cualquier caso, sí que es verdad que hoy en Junta de Portavoces se nos instaba a los
grupos municipales a tener una reunión a partir del próximo día 3 de febrero para constituir esta
comisión municipal. Por tanto, nosotros entendemos que eso forma parte del cumplimiento de
la moción que se aprobó el mes pasado, pero entendemos que por parte de la Sra. Maite
Revilla, como presidenta del Consell, no está, ni mucho menos, poniendo de su parte a la hora
de facilitar a los grupos municipales la información que vamos necesitando.
Por tanto, el Partido Popular está por la labor de despolitizar y entendemos que debe haber un
cambio en los estatutos y por tanto votaremos a favor. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. El grup municipal de Ciutadans posa a debat al Ple una proposta de moció
sobre la despolitització de la representació municipal al Consell Esportiu. Haig de dir que
L’Hospitalet En Comú Podem compartim parcialment la filosofia de la moció, no tant per l’ús de
la paraula màgica despolitització que sembla que tot ho arregla, sinó perquè sobretot a la part
expositiva es reflecteix perfectament que més enllà de que la participació de representants
municipals pugui ser ajustada a la normativa reguladora dels consells esportius o als propis
estatuts del Consell Esportiu de L’Hospitalet, no sembla aconsellable que una entitat de dret
privat tingui el seu òrgan de govern i gestió controlat per representants municipals i que ho sigui
també el seu màxim representant. I aquesta és una realitat que no justifica el fet de rebre
subvencions municipals, donat que de ser així, totes les entitats de la ciutat que en reben
haurien de ser participades per l’Ajuntament i no sembla ser el cas.
Sense perdre de vista que les irregularitats en la gestió investigades judicialment tenen com a
principals protagonistes, precisament els representants municipals i membres del partit que
governen a l’Ajuntament, és a dir, que és la mateixa participació de càrrecs municipals la que
col·loca al Consell Esportiu en la difícil tessitura en què es troba actualment, raó que tot i no ser
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l’única, va motivar que L’Hospitalet en Comú Podem també declinéssim integrar-nos a la junta
directiva del Consell Esportiu quan es va oferir als grups municipals aquesta possibilitat.
Ara bé, les raons del nostre rebuig són lleugerament diferents. Per L’Hospitalet en Comú
Podem no és una qüestió de si es tracta de personal polític o, com proposa la moció, de
personal tècnic amb perfils difícilment objectivables, que d’altra banda depèn d’un responsable
polític. Considerem que senzillament si és una entitat privada, aquesta ha de ser dirigida pels
seus integrants sense que l’Ajuntament hi hagi d’intervenir, ja hi ha intervingut prou. En alguns
casos els representants, membres de l’equip de govern, proporcionaven informacions inexactes
al mateix Ajuntament.
Si bé és cert que la reducció del nombre de representants municipals a la comissió directiva és
un avenç en el bon camí, sota el nostre punt de vista continua sent insuficient, mentre es
mantingui aquesta presència sigui via estatuts o sigui via normativa reguladora.
Per tant, en base a les consideracions efectuades, L’Hospitalet en Comú Podem expressarem
la nostra abstenció respecte de la proposta objecte de debat. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. La tasca del Consell Esportiu és promoure l’esport de base, l’esport escolar perquè
l’esport a part de ser una activitat saludable també és una eina de cohesió social. Des d’aquest
grup municipal creiem que és positiu que hi hagi representants de l’Ajuntament vinculats a
l’esport, al Consell Esportiu, perquè una de les tasques que tenim com a institució és promoure
l’esport. Per tant, des d’aquest grup polític no compartim que es redueixi la representació de
l’Ajuntament al Consell Esportiu.
El problema que tenim és quan alguns representants anomenats per l’Ajuntament utilitzen el
Consell Esportiu per beneficiar-se personalment en lloc de servir a l’esport. I això no és (no és
audible), això és corrupció, i això ho estem veient en el cas de presumpta corrupció del Consell
Esportiu, on hi ha (no és audible) destinats a promoure l’esport, ajudar les entitats, que
s’utilitzaven, presumptament, per pagar despeses personals, dinars, copes, multes de trànsit o
indemnitzacions indegudes.
Per tant cal, en primer lloc, depurar les responsabilitats a l’entitat pel bé de l’entitat, pel bé de
l’esport i també pel bé d’aquesta ciutat. I també cal que entre tots, una vegada aclarits aquests
fets i depurades les responsabilitats, definim una reforma a fons del Consell Esportiu, perquè
no tornin a passar situacions com les que estem vivint en l’actualitat i perquè el Consell
Esportiu sigui conegut per la tasca esportiva que fa i no pel presumpte cas de corrupció.
I ens sorprèn també, i volíem deixar-ho sobre la taula, que el grup de Ciutadans parli de no
polititzar les entitats privades esportives. Jo no sé si el portaveu de Ciutadans es referia al seu
cap de llista, que en algun moment compaginava la militància al Partit dels Socialistes amb
càrrecs de presidència al Centre d’Esports L’Hospitalet.
Per tant, estem nosaltres a favor de que el Consell Esportiu recuperi la seva tasca, que es
depurin les responsabilitats perquè no tornin a passar situacions com les que estem vivint, i
davant d’aquesta moció que ens presenta Ciutadans, el nostre grup s’abstindrà.

SRA. REVILLA SÁNCHEZ (PSC)
Moltes gràcies Alcaldessa. Primero el grupo municipal socialista votará a favor de los acuerdos
primero, segundo, cuarto y quinto, ya que el grupo que presenta la moción acepta las
enmiendas. Votaremos en contra del punto tercero, ya que como ayuntamiento pensamos que
no hemos de instar a la Generalitat de Cataluña para que proceda a modificar el artículo 13 del
Real Decreto donde se habla de la cantidad de miembros y de representantes de los
ayuntamientos, de las administraciones, dentro del Consell Esportiu, ya que cada consell es
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diferente.
El Consell Esportiu de L’Hospitalet es el Consell Esportiu de una única ciudad, pero tenemos
consells esportius donde están conformados por más de un ayuntamiento, con lo cual
entendemos que en L’Hospitalet no podemos hacer esto, y que cada consell debería decidir
cuántos miembros ha de tener, ya que todos los ayuntamientos que conforman por ejemplo el
consell del Baix Llobregat o del Vallès Oriental, quieren estar representados. Por eso
votaríamos en contra.
Segundo, a la Sra. Sonia Esplugas decirle que no falte a la verdad, no falte usted a la verdad
señora, porque a usted se le dio la información tal como dijimos que se podía entregar, porque
la tenemos en nuestra posesión y esto es un Pleno tras otro y un Pleno tras otro, que usted nos
dice lo mismo, le dimos aquello que podíamos darle, aquello que no estaba intervenido y
aquello que no faltaba a la Ley de Protección de Datos, porque usted nos pedía currículums
vitae, nombres y apellidos de los niños asegurados y eso nosotros no se lo vamos a dar.
Se les ha ofrecido poder estar y no han querido, y es más, no nos hemos vuelto a poner en
contacto con ustedes porque se va crear una comisión de seguimiento y entendemos que es
ahí donde se les dará toda la información que ustedes deseen. Muchísimas gracias.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
En primer lugar, Sra. Lozano yo comparto con usted que probablemente esta moción se ha
quedado un poco corta, pero es que necesariamente partimos de una realidad, una realidad
legal y normativa en la que se establecen una serie de mínimos y máximos que han de
conformar los órganos de gobierno de los Consells Esportius. Por eso hemos tirado por la parte
más baja de ese juego, de esa solicitud que marca la ley y que marca el decreto que regula los
consells esportius. Claro, y nosotros probablemente compartiríamos con usted que no hubiera
ningún representante, pero hemos ido al mínimo que establece la normativa.
Al Sr. Antoni Garcia. Bueno la verdad es que me sorprende. Vamos a ver, partimos de una
realidad, tenemos unos hechos que han sucedido aquí en el Consell, unos presuntos hechos
que han sucedido en el Consell Esportiu de L’Hospitalet. Lo que proponemos nosotros es una
medida profiláctica, de intentar no mezclar intereses de partido político con los intereses
propios de una entidad privada. Lo hemos explicado de una forma relativamente clara.
A la Sra. Revilla decirle que el tercer punto de la moción yo entiendo que pueda ser
complicado, y entiendo que muchos consells esportius tienen una peculiaridad muy concreta
que es la que ha comentado usted, que están conformados por varios ayuntamientos, pero es
que, vuelvo a repetir, la propuesta parte de una filosofía y tiene un objetivo eminentemente
profiláctico que es la de no mezclar intereses. La labor de los ayuntamientos es la que les
corresponde, que es controlar y fiscalizar las ayudas que hayan aportado a esas entidades, y
para eso ya tenemos mecanismos, no hace falta estar en los órganos de gobierno de las
entidades privadas. Ese era el sentido del punto tercero y creo que es relativamente
compatible, pero no hay ningún problema. Yo en cualquier caso agradezco a todos los grupos
municipales la postura y al final parece ser que se ha aprobado. Muchas gracias.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Mire Sra. Revilla, yo entiendo que, como se dice coloquialmente a
usted le ha caído un marrón, presidir ahora mismo el Consell Esportiu no creo que sea lo que
más ilusión le hace. En cualquier caso, le ha tocado torear con este toro y yo entiendo que no
es muy agradable.
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Lo que usted no puede hacer es decir que el Partido Popular miente, cuando no es verdad.
Nosotros le pedimos información, usted tardó dos meses en convocarnos una tarde en el
Consell Esportiu, y en la documentación que usted nos entregó, en ese momento ya se lo
dijimos, que no tenía mucho sentido imprimirnos los estatutos del Consell que están colgados
en la web. O sea que yo perder la tarde para que usted me haga llegar documentación que
tengo descargada de la web, me parece un poco una falta de respeto, y que usted además nos
dijera que no nos podía dar información porque la información que nosotros pedíamos estaba
requisada por la policía, pues digo yo que no tarda usted dos meses en averiguar eso. Usted,
en el momento que llega, es muy lista, y sabe que hay documentación que no tiene y no
necesariamente tiene que tardar dos meses en responder a una pregunta, en este caso, del
Partido Popular.
Nosotros pedimos información laboral, pero entendiendo que usted también y su equipo son lo
suficientemente inteligentes como para poder facilitarnos números y datos sin romper la Ley de
Protección de Datos ni vulnerar los derechos de los trabajadores. Por tanto, nosotros hemos
hecho petición de información y es usted la que tarda dos meses y encima nos hace perder
una tarde para hacernos llegar información que está colgada en la web. Por tanto, nosotros eso
lo interpretamos como una falta de respeto, en este caso, al Partido Popular, y entiendo que
también se pueden ver otros grupos afectados por esto.
Y en cualquier caso usted como presidenta del Consell, dijo en este Pleno que se ponía a
disposición para reunirnos y todavía estamos esperando. ¿Que ahora ha coincidido con una
moción del partido de Esquerra Republicana el mes pasado, que se aprobó una comisión de
investigación y que entonces ahora a usted le va perfecto y usted se quita las cosas encima y
el día 3 se constituye? Perfecto, pero que estábamos esperando, por parte suya como
presidenta, su compromiso de que nos iba a convocar para hacer una comisión de
seguimiento, es una realidad y no se ha hecho. Por tanto, es usted quien está faltando a la
verdad. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per aclarir algunes coses o deixar alguna cosa sobre la taula,
d’algunes coses que ha dit el Sr. Rainaldo Ruiz en la seva segona intervenció també.
Escoltin, els consells esportius estan creats per llei i donen uns marges en els quals ens hem
de moure i el que està plantejant el grup de Ciutadans i nosaltres hem votat favorablement, és
anar a la banda baixa. Fins aquí molt bé.
Però escolti, la societat civil organitzada en la qual cadascú faci com..., hauria d’estar
absolutament tot despolititzat. Coneixen vostès moltes més entitats que estiguin conformades a
través d’una llei i que siguin iguals a tota Catalunya? L’esport escolar és d’una rellevància que
des del Govern de Catalunya des de fa més de quaranta anys s’ha decidit que això ha d’estar
reglat i que això ha d’estar, diguin-li com vulguin, tutelat, acompanyat per una part de
l’administració pública del territori. I és per això que hi ha aquesta llei i que funciona d’aquesta
manera.
I escolti, a L’Hospitalet, però al conjunt de Catalunya, els jocs escolars, l’esport dels més petits
està funcionant i està funcionant prou bé. Això no treu res del que vostès aquí han pogut arribar
a manifestar, especialment el Sr. Toni García que té una espècie de dèria en convertir-se en
jutge i en part, en acusar, ser acusador i no veure res a casa seva, tot ho veu de portes enfora.
Sr. Toni García, miri, vostè parlava de depurar responsabilitats, de desviament de diners. Això
vostè s’ho treu d’allà on vol. Li hem dit cinquanta mil vegades, deixi d’anar per aquí perquè
vostè ja ha decidit qui és culpable i de què, i ja es vol cobrar la peça. Doncs no, miri, no ho
farem això i vostès tampoc ho fan, i fan ben fet de fer-ho així. Fan ben fet de fer-ho així, perquè
després el que genera és moltíssima injustícia. Vostè pensa que a l’esport escolar d’aquesta
societat hi ha no sé quines històries, escolti, això no va així.
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Aquí el que hi ha és el treball de molta gent durant molt de temps, per garantir que l’esport
escolar d’aquesta ciutat funcioni, que els més petits estiguin en totes les disciplines possibles i
ho puguin fer en les millors condicions, que tinguin els seus monitors, que tinguin els seus
equipaments, que tinguin els espais. I això és el que es porta garantint en aquesta ciutat des de
fa més de 40 anys. Vostè ho sap, vostè el que hauria de fer és reconèixer-ho i tenir una mica
de paciència. No tingui pressa.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. El Sr. Garcia m’havia demanat la paraula, però ho sento, no li puc donar perquè li ha
passat el seu torn.

El Sr. Garcia Acero intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Per al·lusions no li donaré la paraula perquè simplement el Sr. Fran Belver està contestant en
el torn que vostès han fet la intervenció. Per tant, no és un tema d’al·lusions, sinó que és un
tema de que aquí hi ha una moció presentada per un grup polític, que no és el seu, sinó que és
el de Ciutadans, i són ells els que obren i tanquen els torns d’intervenció.

El Sr. Garcia Acero intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Per tant, Sr. Garcia no té la paraula i, en tot cas, hi ha moltes ocasions per parlar d’aquest
tema, ho hem fet en el passat, i segurament ho continuarem fent en el present i en el futur. Per
tant, en aquest moment no li dono la paraula, encara que vostè sap perfectament que tindrà
ocasió de comentar allò que estimi convenient.

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. Maria Teresa Revilla Sánchez, regidora del
grup polític municipal del PSC, i que ha estat acceptada pel grup proponent, que s’ha produït
de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i que s’aprova
parcialment amb esmenes amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, QUART i CINQUÈ han estat aprovats amb 17 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 Iman
Aisa Abdellaoui; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i amb 7 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 i dels representants de LHECP-ECG,
Sr./Sra. Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació¸ estant absents el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del
PSC, el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs i la Sra.
Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG.
b) Acord TERCER ha estat rebutjat amb 13 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José
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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 Iman Aisa Abdellaoui; amb 4 vots a favor
dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez
i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 7 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 i dels representants de LHECP-ECG, Sr./Sra. Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació¸ estant
absents el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del PSC, el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs i la Sra. Ana M.
González Montes, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG.

El text aprovat de la moció és el següent:
“ATENDIDO que el pasado 18 de diciembre de 2020, el Grupo municipal de Ciudadanos de
l’Hospitalet de Llobregat, recibió la invitación de la Alcaldesa para que los representantes de los
partidos de la oposición en el Pleno de este Ayuntamiento pasaran a formar parte de la
Asamblea General y de la Comisión Directiva del Consell Esportiu de la Ciudad; en los
siguientes términos, que extractamos:
“Arran els darrers esdeveniments i les diferents informacions que els mitjans de comunicació
han publicat en els ultims dies relatives a les investigacions que s’estan duent a terme en
relació al funcionament i gestió de l’entitat privada Consell Esportiu de L’Hospitalet, i amb la
meva ferma voluntat d’assolir la maxima transparència en tot aquest procés, us proposo que
cada grup politic municipal amb representació al nostre Ajuntament designi un/a regidor/a per
tal que sigui proposat/da per la Junta de Govern Local com a representant de Ajuntament als
organs del Conseil Esportiu: Assemblea i Comissié Directiva.
Com ja sabeu, la Comissió Directiva és l’òrgan de govern, gestió i execució d’aquesta entitat
privada. D’aquesta manera, amb la participació del/de la representant del vostre grup politic
municipal en aquest òrgan, tindreu accés a tota la informació que es generi en el marc del seu
funcionament i gestió”.
Entendemos que la oferta se refería, exclusivamente, a la posibilidad de formar parte de la
Comisión Directiva del Consell Esportiu, y no de la Asamblea General, que de conformidad con
el artículo 9 del Estatuto de la Entidad, en relación con el artículo 11.c) del Decret 267/1990, de
10 de octubre, de regulació dels Consells Esportius; al Ayuntamiento sólo le corresponde un
representante en dicho órgano.
ATENDIDO que, en fecha 22 de diciembre, el Grupo Municipal de Ciutadanos del
Ayuntamiento de L’Hospitalet, comunicó a la Alcaldesa su renuncia a formar parte de la
Comisión Directiva del Consell Esportiu de L’Hospitalet, entre otros motivos por:
“El Grup Municipal de Cs agraeix la teva proposta de què cada grup polític municipal amb
representació al nostre Ajuntament designi un/a regidor/a per tal que sigui proposat/da per la
Junta de Govern Local com a representant de l’Ajuntament als òrgans del Consell Esportiu de
l’Hospitalet. Estem del tot convençuts de què el teu propòsit és assolir la màxima transparència
en tot el procés relatiu a les investigacions judicials que s’estan duent a terme en relació al
funcionament i gestió de l’entitat privada Consell Esportiu de l’Hospitalet. Tanmateix, al parer
d’aquest Grup Municipal, la teva proposta incideix en una de les causes que posen en qüestió
el funcionament i gestió del Consell Esportiu de l’Hospitalet com és l’excessiva politització
d’aquesta entitat privada.
Entenem que l’acumulació de representants de l’Ajuntament als òrgans de direcció d’aquesta
entitat privada compromet la seva independència, facilita la confusió de les finalitats de l’entitat i
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genera conflictes d’interessos. A més a més, reproduir la representació del Ple municipal en els
òrgans d’aquesta entitat privada pot representar la reproducció de la confrontació política en el
si d’aquesta entitat sense beneficiar el seu funcionament.”.
ATENDIDO que, de conformidad con el artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril,
reguladora de las bases de régimen local (en la redacción que le dio la Ley 27/2013, de 27 de
diciembre), corresponde a la Junta de Gobierno Local, designar a los/a las representantes
municipales en los órganos colegiados de gobierno y administración de los entes, fundaciones
o sociedades, sea cual sea su naturaleza, en los cuales el ayuntamiento participe.
VISTO el Artículo 16.1 del Decreto legislativo 1/2000, de 31 de julio, por el que se aprueba el
Texto único de la Ley del deporte, en el que se establece:
1. Los consejos deportivos, como agrupaciones deportivas, son entidades privadas de interés
público y social, sin afán de lucro, que tienen por objeto el fomento, organización y promoción
de la actividad deportiva en edad escolar, los cuales, si procede, a efectos de ejecutar o
gestionar la política deportiva de los consejos comarcales, pueden establecer los
correspondientes convenios de colaboración.
VISTO el artículo 3 de los Estatutos del Consell Esportiu de L’Hospitalet (modificado por
acuerdo de la Asamblea General extraordinaria de 28/11/2013), en relación con el artículo 4 del
Decreto 267/1990, de 8 de octubre; en el que se establecen las funciones y actividades a
desarrollar por el Consell Esportiu de LH:
“a) Coordinar y, si procede, organizar las actividades deportivas en edad escolar dentro de la
demarcación territorial.
b) Colaborar en la organización de los Juegos Deportivos Escolares de Cataluña y organizar
las fases previas correspondientes, de acuerdo con las directrices que determinen,
coordinadamente, la Secretaría General del Deporte y/o la entidad competente y la UCEC
(Unió de Consells Esportius de Catalunya).
c) Asesorar el ayuntamiento, clubes, escuelas, y otras entidades deportivas de su demarcación
territorial si procede, colaborar en su ejecución cualitativa del personal técnico deportivo que se
dedica al deporte en edad escolar.
d) Colaborar y participar con las administraciones y las entidades titulares en la gestión y/o la
mejor utilización de las instalaciones deportivas.
e) Coordinar, gestionar y organizar las actividades deportivas de ocio de la demarcación
territorial.
f) Actividades de consultoría: organización de sistemas deportivos, actividades de ocio,
explotación de instalaciones y complejos deportivos de otras entidades públicas o privadas.
g) Ejecutar las actividades deportivas que puedan encomendar los órganos deportivos de la
Generalitat de Cataluña, Consejo Comarcal, Ayuntamiento y otras entidades públicas o
privadas competentes, de acuerdo con los convenios que puedan establecerse.
h) Establecer relaciones, colaboraciones y convenios con entidades deportivas similares al
Consell Esportiu de Catalunya de otras comunidades, entidades o países dentro y fuera del
ámbito de la UE”.
VISTO el artículo 13 del Decreto 267/1990, en el que se regula la composición de la Comisión
Directiva de los Consells Esportius:
“La comisión directiva es el órgano de gestión y de ejecución del Consell Esportiu. Sus
representantes los elegirá la comisión plenaria de entre sus miembros, para que estén
representados todos los estamentos en la proporción siguiente:
a) De dos a seis representantes de los centros, las asociaciones deportivas o escolares y los
clubes de la comarca o el ámbito territorial correspondiente.
b) De dos a seis representantes de los ayuntamientos o las entidades municipales de gestión
deportiva de la comarca o el ámbito territorial correspondiente.
c) Un representante de las federaciones deportivas catalanas.
d) Un representante del consejo comarcal.
Los estatutos de cada Consell Esportiu establecerán la composición de la comisión
directiva que dentro de estos límites se crea más adecuado a las características de su
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ámbito territorial.
En el supuesto del Consell Esportiu de L’Hospitalet, los miembros de la Comisión Directiva, de
conformidad con el artículo 12 de los vigentes estatutos, los elige la Asamblea General (el
artículo 12, último párrafo del Decreto 267/1990, permite la posibilidad de que no exista la
Comisión Plenaria).
ATENDIDO que el artículo 13 de los Estatutos del Consell Esportiu de L’Hospitalet, regula la
composición de la Comisión Directiva:
“La Comisión Directiva tendrá la proporción siguiente:
-6 representantes del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat o del Organismo Autónomo
Municipal de Deportes.
-2 representantes de los centros públicos de enseñanza
-1 representante de los centros privados de enseñanza
-2 representantes de las entidades deportivas
-1 representante de las Federaciones deportivas catalanas.”
ATENDIDO que la representación del Ayuntamiento no tiene porqué recaer en representantes
políticos, cuyos intereses de carácter político-institucional y/o partidista pueden verse
mezclados con los propios de la Entidad. La Comisión Directiva es el órgano de gestión y
ejecución del Consell Esportiu (art. 13 del Decreto 267/1990); Entendemos que la
representación del Ayuntamiento debería recaer en perfiles técnicos que pudieran coadyuvar a
los fines propios de una entidad de carácter privado pero de alto interés público y social y
alejarse de los eventuales intereses de cualquier partido político, esté o no en el Gobierno
municipal.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de Ciutadans
(Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a que proceda a MODIFICAR la representación de
este Ayuntamiento en la Comisión Directiva del Consell Esportiu de L’Hospitalet; designando
para el mismo personal técnico del Ayuntamiento.
SEGUNDO: ASUMIR EL COMPROMISO, por parte de todos los Grupos municipales de este
Ayuntamiento de que, siempre que por exigencia legal no se establezca otra cosa, para la
representación del Ayuntamiento en los órganos directivos y/o ejecutivos de entidades privadas
de interés público, serán designados, de entre el personal de este Ayuntamiento, los perfiles
técnicos que mejor puedan coadyuvar a los fines propios de la entidad en aras a salvaguardar
el interés público y social concerniente a su actividad.
TERCERO: SOLICITAR al Consell Esportiu de L’Hospitalet la MODIFICACIÓN del artículo 13
de los Estatutos de la entidad, con la finalidad de reducir la representación del Ayuntamiento al
mínimo establecido en el Decreto 267/1990, es decir 2 representantes; dando mayor
representación y, por lo tanto, protagonismo en la gestión y ejecución de los fines de esta
entidad privada a los centros educativos, las asociaciones deportivas o escolares y los clubes
de nuestra Ciudad.
CUARTO: TRASLADAR estos acuerdos al Gobierno municipal, al Gobierno de la Generalitat
de Catalunya, al Consell Esportiu L’Hospitalet, al Consell Educatiu de l’Hospitalet, a las
Entidades deportivas de nuestra Ciudad, las AMPAs de nuestro municipio y a los Grupos
municipales de este Ayuntamiento.”

L’HOSPITALET EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat de
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la moció 26 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem - En Comú Guanyem.
MOCIÓ 26. SOBRE EL CONTROL DELS PREUS DEL LLOGUER
(AJT/2674/2021)

SRA. ALCALDESSA
Em consta que tal com havíem comentat, Esquerra Republicana tenia algunes esmenes. No sé
qui la presenta Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Era una esmena que la presento jo mateix, llegeixo perquè quedi en acta. Era afegir un nou
punt que és: Instar al govern espanyol, que es comprometi a respectar l’àmbit competencial i
l’aplicació de les normatives territorials existents, com la Llei/2020, de 18 de setembre, de
mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatges aprovades pel Parlament de Catalunya.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Acceptaríem l’esmena perquè entenem que el govern de l’Estat no té absolutament cap interès
en no assegurar el compliment de cap normativa autonòmica sense excepció.
L’Hospitalet en Comú Podem sempre hem posat l’accent en les polítiques d’habitatge social. Fa
poc es va conèixer, que L’Hospitalet havia arribat al seu màxim històric pel que fa al preu mitjà
del lloguer arribant als 722 euros al mes.
L’especulació immobiliària és una altra pandèmia i també mata. Pobresa energètica, precarietat
laboral i vital. Unes situacions d’emergència aprofundida per l’emergència originada per la
pandèmia de la COVID-19 que està multiplicant els casos d’emergència habitacional i amenaça
el dret a un habitatge digne reconegut a la Constitució i que constituirien només algunes de les
principals problemàtiques.
El cert és que necessitem un parc públic d’habitatge de lloguer equiparable al del nostre entorn,
que és aproximadament d’un 10% del total d’habitatge, que permeti donar resposta a
l’emergència diària dels desnonaments, les ocupacions d’habitatges buits o l’infrahabitage
improvisats i les necessitats de lloguers socials.
Recentment el Reial Decret del govern de l’Estat introdueix elements de regulació del mercat
de lloguer amb l’ampliació dels terminis de pròrroga i al Parlament català, la Llei de mesures
urgents impulsada pel sindicat de llogateres, introdueix l’índex de referència en zones
sancionades per evitar pujades abusives. Ambdues mesures posen la proa cap als preus
abusius existents al mercat.
En aquest mateix sentit, la moció que els portem a consideració planteja la necessitat d’una llei
estatal d’habitatge que blindi la seva funció social i assegurar el compliment efectiu incloent
també l’accés a serveis bàsics.
La regulació del mercat de lloguer d’habitatges, impedint preus abusius, mitjançant
mecanismes de control de preus i promovent baixades dels mateixos, no només ara sinó també
al futur.
Nova legislació per tal de garantir un lloguer estable, segur i assequible, augmentant el parc
públic d’habitatge de lloguer social. Adoptant mecanismes, per a la cessió obligatòria temporal
d’habitatges buits en mans de grans tenidors a les administracions públiques competents.
Amb voluntat política gairebé tot, no tot naturalment, és possible, però la voluntat política
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s’expressa en recursos posats al servei de la lluita contra l’exclusió residencial i social dels que
no disposen de la nostra societat mentre que en canvi, la Sareb acumula habitatges buits
d’entitats financeres rescatades amb fons públics, en molts casos traspassant-los a mercantils
sense escrúpols.
En moments com l’actual, cal posar nos al costat de les persones que estan patint per garantir
el seu dret a mantenir l’habitatge i disposar-ne del mateix en unes condicions dignes, sense ser
desnonat o en situació de necessitat extrema i en plena pandèmia.
Amb aquesta moció, L’Hospitalet en Comú Podem ens posicionen sense cap mena de titubeig
amb els que estan patint amb major grau les conseqüències de la pandèmia i amb tots aquells
que tenen amenaçat el seu dret a un habitatge digne. Moltes 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)
Bien, si miramos fuera de nuestras fronteras, desde el Fondo Monetario Internacional se
asegura que la limitación de los precios de alquiler puede suponer efectos negativos sobre la
oferta. Desde la Comisión Europea se asegura que las experiencias más recientes, como en
París o Berlín en este sentido, que el control del alquiler reduce la oferta de viviendas a medio y
largo plazo y tiene efectos indirectos, no deseados sobre la demanda.
Aquí el Banco de España afirma que esa forma más inmediata y directa para adquirir sobre el
mercado de alquiler, puede surgir un efecto a corto plazo, pero las evidencias muestran que los
efectos son adversos si se prolonga en el tiempo.
Desde la COE, se subraya que el control de precios podía tener un efecto no esperado y no
creemos que sea apropiado poner trabas a los grandes operadores en este sentido. Hace unos
meses el grupo municipal de Esquerra Republicana presentó una moción en este mismo
sentido y el Partido Popular votó en contra, igual que lo hizo en su momento, en el Parlament
de Catalunya votando en contra de la ley que impulsaba la regulación del mercado de alquiler.
A nuestro entender, es una ley electoralista e inconstitucional, ya que el propio Consell de
Garanties Estatutàries de la Generalitat ya ha advertido que contiene varios artículos que
vulneran las competencias estatales, en concreto dieciocho puntos.
Además, el Partido Popular anunció en su momento que la íbamos a recurrir ante el Tribunal
Constitucional. Creemos que el control de los precios del alquiler supone un ataque a la
propiedad privada y va en contra de los arrendatarios y de los inquilinos. Generará un efecto
negativo porque los precios subirán ya que, no se pondrán pisos en el mercado.
Desde el Partido Popular, decimos como medida, la bajada de impuestos, suprimir el impuesto
de sucesiones y donaciones y que esa bajada sea lo que cree más empleo y ayuda a la
emancipación de los jóvenes.
Pero no son esas las medidas que ustedes plantean y que encarecerían el acceso a la vivienda
alquiler. Eso sí, aumentando desde la administración el parque de viviendas públicas de
alquiler. Lo que nos parece hipócrita es que, por parte de la Administración no se aumente el
parque público de viviendas, pero por otro lado lo que se está obligando, es a los pequeños
propietarios a marcar el precio del alquiler.
Además un pleno más volvemos a insistir en que a ustedes les gusta estar a misa y repicando.
Ustedes forman parte del gobierno del Estado pero vienen aquí a presentar las mociones en
las que ustedes mismos se instan, a su propio gobierno, a llevar a cabo medidas.
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Nosotros volvemos a insistir, forman parte del gobierno. Unidas Podemos, ustedes tienen vía
directa. Hablen con sus ministros o con sus delegaciones en Madrid para que su grupo
parlamentario, de manera ágil y rápida, pues puedan llevar a cabo esta propuesta que a su
entender es positiva para los ciudadanos.
En cualquier caso, no nos sirve que ustedes nos argumenten ahora, que ustedes hacen las
mociones pensando en el espíritu municipalista arraigado al territorio, porque ustedes por un
lado están hablando de la prisa y de la emergencia habitacional de muchas familias, y
entendemos que si ustedes empiezan desde los ayuntamientos a presentar estas iniciativas,
pues se puede perder un tiempo valioso para las personas que ustedes consideran que van a
ayudar.
Por tanto nosotros les instamos directamente a que no presenten esas mociones aquí,
nosotros en este sentido no tenemos competencias y ustedes que forman gobierno, pues en
lugar de promover y hacer que nosotros aquí tengamos un debate amplio, pero lo que
consideraría es que ustedes lo hagan donde corresponde, lo lleven a cabo en el propio
gobierno, si es lo que quieren ustedes.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Para posicionar a mi grupo. La moción de L’Hospitalet en Comú Podem sobre la regulación de
los precios de los alquileres, yo estoy convencido que el fin con el que presentan esta
propuesta y el fin de este grupo municipal y de todos los que estamos aquí, es garantizar que
nadie se quede sin vivienda.
Lo que decimos siempre, que nadie se quede atrás, que garanticemos el acceso a la vivienda,
yo estoy convencido de que así lo puedo entender. Pero creo, nosotros así lo defendemos, que
la regulación de los precios del alquiler no es la solución. Al revés, lo que puede generar es
unas consecuencias peores de las que ya tenemos.
Yo creo que en cuanto a vivienda social, tenemos mucho que decir y podríamos unirnos más
en este sentido, ya que, vamos a poner las cosas sobre la mesa. Es decir, es la Generalitat de
Catalunya la que tiene las competencias para decidir si invierte más o menos en vivienda de
alquiler social.
Hace pocos meses vimos que aprobaron unos presupuestos económicos, aprobados
precisamente con el apoyo de la marca de Podemos en Catalunya. Que al final, el resultado
era que destinaban más dinero a medios de comunicación por ejemplo, que a vivienda de
inversión social. Entonces claro, cuando hablamos de garantizar el acceso a la vivienda,
nosotros la propuesta de Ciutadans es aumentar el parque público de vivienda social. Porque
también, debemos recordar tanto ustedes, que seguro que ya lo saben, pero especialmente
aquellos que se llenan la boca de tanto reclamar las competencias que no tienen, yo diría que
cumplan las que ya tienen como les ha dicho antes mi compañera Carmen.
¿Por qué no cumplen ustedes la ley catalana de vivienda? ¿Por qué no cumplen? Porque les
recuerdo, que esa Ley, lo que afirma es que Cataluña tendría que tener un 15% de su parque
público destinado a vivienda de alquiler social.
¿Saben cuánto destinan los maravillosos, generosos y progresistas del Gobierno de la
Generalitat? Un 2%, es decir, tanto gobernar y tanto quejarse, pero al final vemos que del 15%
que deberíamos destinar a la vivienda social, destinamos un 2%.
Por lo tanto, antes creo yo, de pedir responsabilidades a otras administraciones, por favor,
reclamemos la responsabilidad y las competencias que tenemos nosotros aquí. Porque para mí
Catalunya ahora mismo, es como una caja de herramientas que podríamos utilizar muchísimas
herramientas para mejorar la vida de las personas, para garantizar también ese derecho de
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acceso a la vivienda. Pero el gobierno de la Generalitat lo que hace con esa caja de
herramientas, es guardarla o apartar para quejarse permanentemente de que no tiene
competencias.
Pues yo lo que le digo, es que si la Generalitat de Catalunya tiene muchas competencias, entre
ellas priorizar y decir donde destinar los recursos en cuanto a la vivienda se refiere.
Si lo prefieren destinar por ejemplo, a vivienda de inversión social, pues bienvenido. Pero
vemos que no, que lo están destinando preferente como el ejemplo, que es muy flagrante en
Catalunya.
Tal y como estamos, la situación en la que estamos, destinamos más a medios de
comunicación que a vivienda social. También destinamos más, a lo que ellos llaman su
República digital, que se gastan unos 500 millones de euros en lo que ellos llaman la república
digital, mientras apenas llegan a los 200 y pico para vivienda social.
Pues yo les pediría, ya sé que queda poco para las elecciones, pero nosotros lo que
reclamamos es poner los recursos que hagan falta en políticas sociales, en vivienda social. Si
el gobierno de la Generalitat está más pendiente de otras cuestiones, pues nos tendremos que
presentar otros. Y cuando alcancemos el gobierno, pues intentar cambiar esas prioridades.
Pero yo, lo que les pido de verdad, es que seamos responsables con las competencias que
tenemos.
Por lo tanto, inversión en vivienda social, lo podemos hacer en Catalunya. No desviemos el
tema en otras administraciones, que también pueden hacerlo, claro que sí. También el
gobierno del Estado debe de hacerlo y también en este caso, el Ayuntamiento puede ir
priorizando los espacios y los locales que puede ceder para la inversión de vivienda social.
Pero también es la Generalitat de Catalunya quien debe priorizar los recursos de vivienda de
inversión social. Que lamentablemente no está haciendo. Eso es lo que lo que le pido.
Y también a ustedes un poquito, un poquito de responsabilidad. Porque hace pocos meses
aprobaron unos presupuestos autonómicos con los señores de Esquerra Republicana. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Abans de posicionar-nos sobre aquesta moció, únicament comentar-li al Sr. Belver, que l’únic
benefici que volem Esquerra Republicana, aquest grup, és que la bona tasca del Consell
Esportiu no estigui tacada pel presumpte cas del Consell, de corrupció del Consell Esportiu.
I l’únic beneficiat políticament d’aquest cas, és vostè Sr. Belver, que possiblement serà alcalde
almenys fins al 2023, si acaba definitivament imputada la Sra. Marín i el Sr. Cristian Alcázar.
Sobre la moció que presenten avui els Comuns, una moció que insta al govern de l’Estat, del
qual formen part, perquè desenvolupi una llei de l’habitatge i que reguli el marc del preu del
mercat de lloguer.
Nosaltres des d’Esquerra Republicana de Catalunya, compartim aquestes demandes. Però,
encara les compartiria més si el govern del PSOE i Podemos, les executés i desenvolupés.
Creiem que el govern de l’Estat espanyol hauria de copiar lleis que ja ha aprovat al Parlament
de Catalunya amb un ampli consens social i polític, com és la llei de la regulació dels lloguers o
la llei contra la pobresa energètica o per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge.
Dues lleis que han estat malauradament aturades, amb recursos del Partit Popular i de
Ciutadans. Nosaltres esperem que Podemos se’n surti. I que aquestes lleis que són
necessàries per ajudar a les persones, les puguin aplicar el govern de l’Estat espanyol o
almenys, esperem del govern del PSOE i de Podemos que no posin pals a les rodes. I els
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demanem també, que escoltin a les entitats pel dret a l’habitatge, com la PAH i que blindin la
llei de regulació de l’habitatge amb un acord bilateral entre el govern de l’Estat i la Generalitat.
Hem parlat moltes vegades en aquest plenari, i un dels reptes que tenim les diferents
administracions públiques, és fer front a la problemàtica de l’habitatge. Calen mesures urgents,
perquè no pot ser que a l’Estat espanyol, els lloguers hagin augmentat tal com diu la moció,
més d’un 50% als deu anys. Que actualment continuen havent desnonaments. I que el govern
de l’Estat espanyol no sigui capaç en aquests moments encara, de reclamar el deute que tenen
els bancs amb els ciutadans.
Perquè hem de recordar que els ciutadans i les ciutadanes van rescatar a les entitats
financeres, van prestar diners als bancs per ser rescatats. I aquest diners, encara no han estat
donats, recuperats per la ciutadania i aquests diners són més necessaris que mai amb una
situació de crisi econòmica i de crisi social com la que estem patint.
I també cal avançar en reformes legislatives, que estem demanant des d’Esquerra Republicana
des de fa molts anys, com fer efectiva la dació en pagament o la regulació dels preus de lloguer
que presentar aquesta moció.
Per tant des d’Esquerra Republicana de Catalunya donarem suport a aquesta moció perquè
nosaltres donem suport a totes aquelles iniciatives que tinguin com objectiu garantir polítiques
que garanteixin el dret a l’habitatge digne envers l’especulació urbanística. Moltes gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Per posicionar al grup socialista en aquesta moció, des de la coincidència bàsica amb els
objectius que manifesta, tot i que amb alguns matisos que direm tot seguit i a través de la
votació.
I és que, com el grup proposant coneix, el govern de coalició d’Espanya està treballant ja
l’aprovació d’una nova llei de l’habitatge que en aquests moments precisament, es troba en
fase d’exposició pública per poder fer les aportacions corresponents. Una llei que significarà un
avenç molt important en les polítiques d’habitatge que s’ha produït sempre que han governat
els socialistes i com serà ara també en coalició.
Només cal recordar els canvis i les millores a la nova llei d’arrendaments urbans. Fa ben poc
amb l’ampliació dels terminis, els contractes de lloguer i altres mesures que van donar
seguretat i estabilitat als inquilins que són la part més feble de la relació arrendatària.
Per tant, el govern d’Espanya està fermament compromès amb l’impuls dins el marc
competencial vigent d’una llei que blindi, com vostès diuen, la funció social de l’habitatge i
asseguri el compliment i el respecte del dret a l’habitatge digne que estableix l’article 47 de la
Constitució.
Per tant, no podem fer una altra cosa en aquest cas, que recolzar aquest punt de la moció. Ara
bé, amb el que no estem plenament d’acord, és com aconseguir el que diu el punt segon. Tal i
com ja vam manifestar a nivell de Catalunya quan es va debatre al Parlament al respecte de
com aconseguir preus assequibles de lloguer.
Nosaltres, no creiem que la regulació aprovada a Catalunya limitant els preus, sigui la més
adient per a alguns veïns. De fet, ja en els primers mesos s’està veient que no té els efectes
promesos. I a nivell internacional s’ha demostrat que només funciona si hi ha un gran consens.
I aquí no s’ha teixit aquest consens. Per tant votarem en contra.
Creiem que és un tema prou complex com per generar una expectativa que no tenim clar que
es pugui complir per aquesta via, generant més frustració i en qualsevol cas creiem que podem
esperar a veure què diu la llei que s’està treballant a nivell de l’Estat.
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Finalment dir que, votarem també favorablement als punts 3 i 4. Creiem que l’única forma real
de garantir l’accés a l’habitatge de lloguer a un preu assequible, és treballar totes les
administracions juntes per ampliar el parc públic d’habitatges de lloguer social, pels
mecanismes que siguin més adients i cadascú complint amb les seves obligacions i
competències.
Es pot fer, cal diàleg, voluntat d’entesa i prioritzar recursos necessaris. Cada vegada que ve
una moció al respecte d’aquest tema al ple de l’Ajuntament, el grup socialista diu el mateix, sí a
la col·laboració i sí a la concertació de polítiques d’habitatge entre totes les administracions.
Per tant, trobem a faltar alguna apel·lació al paper que hauria de jugar el govern de la
Generalitat en aquest àmbit. Donat que té àmplies competències en aquesta matèria i no ho
està fent. Més aviat fa el contrari, ha generat un marc legal poc clar, inestable i sense seguretat
jurídica. Sense respectar el marc competencial. Destina recursos minsos a les polítiques
d’habitatge. Com ja vam parlar a l’anterior Ple, amb menys recursos que l’any 2010 i amb
només 30 habitatges de lloguer social en dos anys.
No fa ni molt menys, els esforços necessaris per impulsar la coordinació amb les altres
administracions, buscant sempre l’excusa per confrontar amb el govern d’Espanya o deixant
sols als ajuntaments. I mentre, continua desnonant veïns i veïnes. Però vaja això en breu, els
ciutadans i les ciutadanes, tindran l’oportunitat de valorar.
Respecte al darrer acord proposat per Esquerra Republicana, votarem en contra. Perquè ens
sembla una proposta ambivalent. Podríem afegir un altre acord, és a dir, si el govern de la
Generalitat no fes normes que excedeixen al seu marc competencial, segur que ningú les
podria recórrer.
Què és primer l’ou o la gallina? Doncs això, i crec que el govern d’Espanya ha demostrat amb
creu, la voluntat però és una cosa de dos. No és una cosa només d’un.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Jo en primer lloc crec que començo a amoïnar-me i molt, per l’estat continu de tensió del Partit
Popular entorn a les iniciatives de govern que es produeixen al govern de l’Estat.
Tots els hi sembla que genera patiment. Bé doncs, mirin no pateixin més. No pateixin més
perquè a més a més, desafortunadament, l’efecte de la pandèmia, l’entrada de milers de pisos
turístics de nou sota la forma de lloguer habitacional comú i corrent en el dia a dia, doncs fa
que l’oferta no perilli en absolut.
En qualsevol cas, tampoc cal que pateixi per si parlem o no parlem amb els nostres ministres,
no pateixin, és una relació molt assídua, molt fluida i per tant, no genera cap problema ara
establir comunicació freqüent amb ells.
En qualsevol cas, un parell de qüestions. Una primera qüestió és que mirin, les baixades
d’impostos no ho solucionen tot. I la de l’impost de successions que a més a més, afecta a
aquells sectors que tenen un patrimoni més elevat. Perquè les exempcions existents
precisament a la comunitat autònoma de Catalunya són els que són, doncs no permeten
introduir masses elements en aquest sentit.
Una qüestió a més a més, crec que hauríem de començar a fer política i deixar de judicialitzarho absolutament tot. Vostès, tot a la primera de canvi tiren de tribunal i tiren de demanda. No
és la forma més adequada de fer política i de vetllar pels interessos de la ciutadania.
Un matís, li agraeixo al Sr. Amadeo doncs que ens cregui tant ben intencionats, jo els hi crec a
ells igual de ben intencionats. Però aleshores, vol dir que està molt malament informat. Revisi
el diari de sessions. El nostre grup no va votar favorablement els pressupostos de la
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Generalitat. Per tant, crec que està mal informat.
Nosaltres no vam donar suport, ens vam posar d’acord en algunes qüestions però no pas per
votar-les favorablement, que és una qüestió ben diferent. Comparteixo la preocupació per la
falta d’inversió de la Generalitat. Estic totalment d’acord i com vostès saben, en ocasions
anteriors hem fet plantejaments en aquest sentit, també sobre desnonaments.
I una última qüestió, totalment d’acord en que cal estar en contacte directe amb les entitats.
Precisament per aquest motiu doncs, també des del punt de vista del municipalisme. Perquè el
municipalisme hi té molt a dir i té molta major proximitat amb la societat civil organitzada.
I això és una riquesa i una aportació al govern, a la governança global, que es pot fer des del
govern de l’Estat. Doncs precisament, per aquest motiu també treballem incidint des d’una
perspectiva municipalista.
Per tant moltes gràcies pel suport expressat a aquells grups que així ho han traslladat i
continuarem debatent temes d’habitatge que és un dels reptes principals que tenim a la nostra
ciutat. Moltes gràcies.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Mire Sra. Lozano, yo no seré quién regule las comunicaciones entre su partido. Yo lo que les
doy ideas, es que ustedes están ciertamente preocupados por la falta de vivienda, y por los
precios asequibles.
Entonces, si ustedes empiezan desde la parte municipal subiendo el escalafón hasta llegar al
Congreso y en ese caso al gobierno del Estado a promover unas medidas. Entiendo yo, que
ustedes estando en el gobierno, pues que podrían hacer todos esos pasos para agilizar la
tramitación. Eso es una idea, una sugerencia.
Respecto al tema que usted dice de bajar impuestos, no es la solución, dígaselo usted a una
familia y si la apuesta es subir los impuestos, pues fíjate tú por dónde, no les va a hacer mucha
gracia a las familias que ahora mismo están sufriendo las dramáticas consecuencias del
COVID-19, una subida de impuestos o el mantener el IVA de ciertas cosas, como el tema de la
luz que ustedes acaban de votar en contra.
Respecto al tema de utilizar y judicializar todo lo que nosotros creemos que ustedes nos
acusan de judicializar la vida política, decirle que en cualquier caso para nosotros es un
derecho que tenemos de acudir al Tribunal Constitucional.
Cuando entendemos precisamente que se están vulnerando los derechos de los ciudadanos y
de las ciudadanas en este caso de L’Hospitalet o de cualquier parte del territorio nacional, que
es España.
En cualquier caso, yo también le digo que, de la misma manera que usted nos acusa de utilizar
los juzgados para politizarlo todo o al revés, también le digo yo, que ustedes también cuando
les interesa, también se van al Tribunal Constitucional a presentar recursos de amparo por la
polémica votación de la Ley del suelo.
Por tanto, ustedes también utilizan los tribunales cuando les interesa, permita que el Partido
Popular utilice en este sentido, utilice los tribunales cuando nos interese. Entiendo que se están
vulnerando los derechos de los ciudadanos. Muchas Gracias.
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SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Quería hacer algunas consideraciones sobre la propuesta que nos trae aquí L’Hospitalet en
Comú. Estamos en las mismas y es cierto que la solución que tenemos para acceder a la
vivienda, para nosotros es diferente que la de regular los precios. Ustedes proponen regular los
precios, pero nosotros no estamos de acuerdo en la solución, en la medida.
Lo que hemos dicho es que ustedes pactaron una serie de cuestiones, en este caso, con el
gobierno de la Generalitat, una serie de partidas de gasto, pues quizás, podrían haber incidido
más en aumentar la inversión en vivienda social.
Porque claro, cuando los señores de Esquerra Republicana, que son los que gobiernan la
Generalitat de Catalunya, en primer lugar presentaban sino lo he escuchado mal, “instar a
garantizar el cumplimiento”, es decir, que nadie intervenga en las competencias autonómicas.
Estaba aquí el Sr. Toni García muy preocupado de que nadie se metiera en las competencias
autonómicas. Señores, ustedes gobiernan la Generalitat, la competencia en vivienda de
inversión social la tienen ustedes. ¿Y cuál es el resultado? Que invierten más en medios de
comunicación, se lo vuelvo a repetir otra vez, que en vivienda social. La hipocresía elevada a
mil.
De verdad, porque nos hinchamos la boca, ustedes mismos lo acababan de decir: “Ahora
nosotros siempre apoyaremos todas las medidas que vayan a favor de garantizar el derecho a
la vivienda”. También es mentira. Porque cuando Ciudadanos, que en este pleno municipal en
L’Hospitalet presentó una propuesta para elaborar un Pla local de vivienda social, ustedes no lo
apoyaron. Entonces lo primero los hechos, ustedes no apoyan las propuestas que van dirigidas
a garantizar el derecho a la vivienda social y lo segundo, medidas, que ya que ustedes están
gobernando céntrense en invertir de verdad.
Una vez que quitamos todo el humo de que ustedes venden, que están a favor de la vivienda
social al final nos quedan los hechos y nos queda la realidad. La realidad es que ustedes no
invierten lo suficiente en garantizar el acceso a la vivienda.
La ley catalana que nosotros tenemos, que podemos cumplir y que nadie del Estado pero
nadie, les impide cumplirla, dice que el 15% de viviendas tengan que destinarse a vivienda de
inversión social.
Ustedes están destinando el 2%. Por lo tanto menos postureo y más actuar y beneficiar de
verdad, no de palabrería. Parece que lo arreglamos todo hablando aquí, lo arreglen con hechos
porque de momento ustedes están gobernando. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En qualsevol cas, mireu, jo ja sé que parlar de que baixar impostos, és la solució, és fàcil. Però
no és tan fàcil quan resulta que l’exempció de l’impost de successions és de 900.000 euros, és
a dir, quantes famílies tenen un patrimoni que poden llegar als seus fills superior a 900.000
euros.
En aquest país de precarietat extrema, això és un percentatge tan ínfim que no és un benefici
per a les famílies, és un benefici per als sectors més poderosos i pels sectors adinerats de la
societat.
I no és que ens haguem esperat a fer municipalment, com molt bé situava el Sr. Alcázar, tenim
ja en fase d’informació pública un projecte de llei i per tant no estem esperant a res. Però tot
sumat, tot aporta. I també des del municipalisme, es pot fer una contribució que considerem
molt interessant. Aquesta qüestió, Sra. Esplugas, ningú no li nega a ningú, el dret a exercir el
dret a la tutela judicial efectiva. L’Hospitalet en Comú Podem mai li nega a ningú l’exercici de
drets fonamentals.
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El que no podem justificar tampoc, és la utilització torticera i instrumentalitzar les accions
judicials per una finalitat que no és per la que estan pensades. Això és el que estem situant i no
estem situant en canvi, d’altres qüestions.
Per cert, nosaltres no hem votat en contra del punt sobre l’IVA revisi-ho perquè no. Vull dir que
hem situat un matís respecte al rerefons, però no hem votat en contra.
Miri Sr. Amadeo, jo no tinc cap problema en que vostès hi tinguin un altre punt de vista. Només
faltaria, encantats de la vida. Perquè a més si no, no tindríem debat. Per tant i segur que ens hi
posarem d’acord en molts temes. Simplement li classificava que un grup parlamentari modest,
com el nostre, perquè sóc modest, nou parlamentaris, vam arribar amb alguns elements però
que no vam explicitar amb un vot favorable als pressupostos. Un grup així de modest doncs,
aconsegueix arribar a tot el que pot i segurament si haguéssim pogut, no li càpiga cap dubte,
que haguessin forçat un acord també en matèria de lloguers com el que estem plantejant,
sense cap mena de dubte.
En qualsevol cas agrair novament el suport als grups que així ho han expressat. I als que no
han expressat el suport, doncs també, pel debat i per la coincidència amb la filosofia d’alguna
de les coses que plantejaven. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 26 de l’ordre del dia, que
incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Garcia i Acero, portaveu del grup polític
municipal d’ERC, i ha estat acceptada pel grup proponent i rebutjada per la posterior votació,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i que
s’aprova parcialment amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i CINQUÈ han estat aprovats 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, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Jaume Graells Veguin, M.
Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos
Zafra i Iman Aisa Abdellaoui; 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, Sr./Sra. Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya i amb 4 vots en contra dels representants de Cs, Sra./Srs. 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¸ estant absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític
municipal de Cs i la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de
LHECP-ECG.
b) Acords SEGON i QUART han estat rebutjats amb 18 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, Jaume Graells Veguin, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Iman
Aisa Abdellaoui; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i amb 7 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, Sr./Sra. Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació¸
estant absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs i
la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG.
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El text aprovat de la moció és el següent:
“L’especulació en els preus dels lloguers és una realitat que pateixen actualment centenars de
ciutats d’Europa i també d’Espanya. Segons dades del Banc d’Espanya, els lloguers han
augmentat un 50% en els últims deu anys a escala nacional, una pujada significativa sobretot
en grans ciutats com Madrid, Barcelona o València i en diversos enclavaments turístics com les
Illes Balears o les Illes Canàries. En paral·lel, els salaris no han seguit aquesta pujada i la
precarietat és la tònica general del mercat laboral espanyol. L’OCDE indica que el 24,7% de les
llars espanyoles tenia una despesa en habitatge de lloguer superior al 40% dels seus ingressos
nets el 2014, davant el 13,1% registrat en la mitjana de la OCDE, és fàcil suposar que aquesta
proporció haurà augmentat amb l’actual escalada de preus.
Segons indiquen les dades de l’Eurostat, a Espanya, aproximadament quatre de cada deu
persones que viuen en habitatge de lloguer destinen més del 40% dels ingressos familiars al
pagament del lloguer, un dels índexs més alts de tota la Unió Europea (UE), només superat per
Grècia i Lituània. Dedicar més del 40% de la renda familiar a despeses de l’habitatge és
considerat per la UE com una despesa excessiva per l’economia d’una llar.
Després de la crisi econòmica del 2008, la història es repeteix, i les famílies espanyoles tornen
a enfrontar a problemes econòmics, aquesta vegada derivats d’una pandèmia mundial
provocada pel virus de la COVID-19. Un cop més, les famílies del nostre país han de fer un
major esforç econòmic per aconseguir un habitatge. La política de no intervenció pública en el
mercat de l’habitatge ha generat una tendència a l’alça dels preus i una crisi d’accessibilitat a
aquest bé que ha provocat l’expulsió dels sectors de la població amb menys recursos.
La crisi del coronavirus està agreujant aquesta situació. Amb la paralització de gran part de
l’activitat econòmica per culpa de la pandèmia de la COVID-19, moltes de les persones que
estan pagant una hipoteca o vivint de lloguer estan tenint grans dificultats per seguir pagant. Si
abans les famílies patien l’asfixia dels preus del lloguer i de l’endeutament que arrossegaven de
la crisi anterior, ara el panorama resulta alarmant: la sortida del confinament obre un escenari
ple d’incertesa davant la possible pujada de l’atur i la caiguda del creixement econòmic. En
aquest escenari, es multipliquen les dificultats per l’accés a l’habitatge, l’endeutament familiar o
directament la pèrdua de l’habitatge, especialment per les famílies més vulnerables.
La crisi del coronavirus i el seu impacte en el mercat immobiliari han de servir per reivindicar la
necessitat de garantir el dret a un habitatge digne i adequat, tal com queda recollit a l’article 47
de la Constitució Espanyola, i també per revertir les polítiques de mercantilització, dibuixant un
horitzó normatiu en el qual l’habitatge compleixi la seva funció social i no sigui una mera
mercaderia o un actiu objecte de l’especulació. És ara quan se’ns presenta l’oportunitat
d’articular un autèntic sistema públic d’habitatge.
Tenint en compte que Espanya té en total un parc d’habitatge de 25 milions, si volem un parc
públic d’habitatge equiparable als països del nostre entorn, és a dir, com a mínim d’un 10%,
necessitem que el conformin 2,5 milions d’habitatges. L’habitatge és un bé de primera
necessitat i la seva funció social ha de ser preservada per les institucions públiques per davant
qualsevol altra consideració.
Com a conseqüència, els ajuntaments no poden donar resposta a l’emergència diària dels
desnonaments, les ocupacions d’habitatges buits o l’infrahabitatge, ni tampoc oferir una solució
a aquelles persones que necessiten accedir a un habitatge a preus inferiors als del mercat.
Mentrestant, la SAREB acumula habitatges buits d’entitats financeres rescatades amb diners
públics que, en gran mesura, ven o traspassa la seva gestió a fons d’inversió, immobiliàries o
altres gestors de l’habitatge.
Tot i les mesures d’urgència preses fins ara pel Govern de l’Estat en relació amb les rendes de
lloguer, dirigides a amortir l’impacte de la crisi sanitària sobre els arrendataris en situació de
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major vulnerabilitat socioeconòmica, es requereixen reformes estructurals en matèria de
regulació de l’accés a l’habitatge, encaminades a considerar-la un bé de primera necessitat
abans que una inversió, en consonància amb el mandat contingut a l’article 47 de la Constitució
Espanyola. Com a la crisi del 2008, ens trobem davant d’un mercat especulatiu, amb una forta
presència de capitals d’inversió internacionals, que fa previsible l’enfonsament dels preus i que
pot generar noves oportunitats per la intervenció de fons voltor oportunistes que sobrevolen el
mercat espanyol.
El Comitè DESC de les Nacions Unides, en les seves observacions finals sobre el Sisè Informe
periòdic d’Espanya, aprovades en la sessió celebrada en 29 de març del 2018, explicita que
“En particular, preocupa al Comitè el nombre insuficient d’habitatge social; la creixent falta
d’assequibilitat de l’habitatge, particularment dins del mercat privat a causa dels preus
excessius; i la falta de protecció adequada de la seguretat de la tinença. Així mateix, li
preocupa el nombre significatiu de llars que no compta amb habitatge en condicions adequades
i l’alt nombre de persones sense llar”. En conseqüència, recomana a l’Estat que “Adopti les
mesures necessàries per reglamentar el mercat privat de l’habitatge per facilitar l’accessibilitat,
disponibilitat i assequibilitat d’un habitatge adequat per les persones de baixos ingressos;” i
“Revisi la seva legislació sobre arrendaments i porti a terme les modificacions necessàries a fi
de garantir una protecció adequada de la seguretat de la tinença i establir mecanismes judicials
efectius que garanteixin la protecció del dret a un habitatge adequat.”
La legislació i les polítiques públiques en matèria de lloguer han tingut grans avenços. En
concret, l’última modificació legal efectuada mitjançant el Reial Decret Llei 7/2019, de mesures
urgents en matèria d’habitatge i lloguer, constitueix una resposta a les demandes de centenars
de col·lectius socials i associacions de veïns que estaven essent sufocats per la reforma
legislativa del Govern del Partit Popular, la Llei 4/2013, de 4 de juny, de mesures de
flexibilització i foment del mercat del lloguer de l’habitatge, que suposava la precarització
absoluta de les persones inquilines.
Amb el nou Reial Decret Llei 7/2019 es va aconseguir millorar la confiança i seguretat jurídica
dels arrendataris mitjançant l’ampliació de la pròrroga obligatòria dels contractes d’arrendament
de 3 a 5 anys en cas que l’arrendador sigui una persona física i a 7 anys en cas que sigui una
persona jurídica. A més a més, es va ampliar la pròrroga tàcita d’1 a 3 anys i es va prorrogar el
termini de preavís per trencar el contracte d’arrendament, havent d’informar l’inquilí amb quatre
mesos d’antelació i amb dos mesos d’antelació a l’arrendador. Addicionalment es va establir
que l’increment produït per l’actualització anual de la renda no podrà excedir la variació
percentual experimentada per l’Índex de Preus del Consum, de manera que l’actualització
anual del preu del lloguer va quedar lligada a l’IPC que opera com a límit màxim de l’augment.
També a Catalunya, el Parlament va aprovar la llei de mesures urgents en matèria de
contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge. Una llei pionera a Espanya
que va ser impulsada pel sindicat de Llogateres que estableix límits als preus de lloguer a les
zones tensionades mitjançant un índex de referència per tal d’evitar pujades abusives en els
preus tal com hem vist aquests últims anys. Aquesta llei ha de ser la referència per impulsar
una en l’àmbit estatal que permeti estabilitzar i abaixar el preu de l’habitatge a tota Espanya.
En aquests moments, acabar amb els preus abusius és urgent, especialment en una situació
de crisi sanitària, social i econòmica, on els ingressos de les classes populars es veuen reduïts
de manera significativa. I és necessari adoptar mecanismes que garanteixin el compliment
efectiu del dret a un habitatge digne i adequat al nostre país.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
ACORDS
1. Instar al Govern de l’Estat a aprovar una llei estatal d’habitatge, que permeti el seu
desenvolupament en el marc de les competències de les comunitats autònomes i dels
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municipis, que blindi la funció social de l’habitatge i asseguri el compliment efectiu i el
respecte del dret a un habitatge digne i adequat recollit a l’article 47 de la Constitució
Espanyola, incloent-hi l’accés als subministraments bàsics. I a adoptar mecanismes
que garanteixin el compliment de les obligacions internacionals en matèria de dret a
l’habitatge, contingudes en el Pacte Internacional de Drets Econòmics, Socials i
Culturals, les Observacions Generals nº 4 i nº 7 del Comitè DESC, i la Convenció sobre
els Drets del Nen, així com les resolucions i dictàmens del Comitè DESC en matèria
d’habitatge, i a garantir la seva aplicació immediata i vinculant en casos de
desallotjament forçós sense alternativa habitacional.
2. Instar al Govern de l’Estat a legislar per tal de garantir un lloguer estable, segur i
assequible, augmentant el parc públic d’habitatge de lloguer social, adoptant
mecanismes per la cessió obligatòria i temporal d’habitatge buit en mans de grans
tenidors a les administracions públiques competents.
3. Traslladar el present acord al Govern de l’Estat, al Congrés dels Diputats i Diputades, al
Govern de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a la Federació
d’Associacions de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet, a les centrals sindicals de
L’Hospitalet, a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de l’Hospitalet (PAH) i al
Sindicat de Llogateres de l’Hospitalet.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat de
la moció 27 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem - En Comú Guanyem.
MOCIÓ 27. D’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT
ALIMENTÀRIA DE LA REGIÓ METROPOLITANA

DE

L’HOSPITALET

A

LA

CARTA

(AJT/2688/2021)

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Per presentar aquesta moció, vull explicar de forma concreta els aspectes més rellevants. En
primer lloc, el que estem proposant en aquesta moció és l’adhesió de l’Ajuntament de
L’Hospitalet a la carta alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona, és a dir, adquirir el
compromís com a institució amb la carta alimentària que té com a element principal,
l’elaboració de programes propis sobre alimentació sostenible a l’àmbit local.
Presentem aquesta moció per diverses raons, però bàsicament creiem que ara és important
perquè a les situacions de crisi, com la que estem vivint actualment, és exercici necessari
prioritzar on hem de posar el focus, quins són els elements essencials que hem de protegir des
de les institucions.
Hem de tenir clar què és allò essencial, que és allò que hem de protegir amb més cura en
moments excepcionals i l’alimentació en aquest sentit, és una necessitat bàsica.
Crec que de les crisis si se’n pot treure alguna nota positiva, és que conviden a fer-nos
preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital, tant a escala personal com social. És a
dir, deixant al descobert quines són les necessitats que no podem deixar d’atendre, per ser
bàsiques per la pròpia existència com a individus i societat.
I en aquest sentit com deia l’alimentació és una necessitat bàsica. Un dels elements
fonamentals per a la vida de les persones i que requereix per tant ser elevada al rang de
política pública. En lo concret, crec que l’adhesió a la carta alimentària de la Regió
Metropolitana ens permet un marc d’actuació en el que impulsar polítiques públiques
adreçades a la sobirania alimentària, al consum responsable, a la producció ecològica, als
circuits curts de comercialització de proximitat, als mercats municipals, però també una aliança
amb l’alimentació saludable dels infants.
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La carta proporciona un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de polítiques
alimentàries en clau local, amb la implicació dels diferents actors que poden impulsar aquesta
transició a un sistema més just, més pròxim i més ecològic.
És a dir, no es tracta només que les administracions públiques impulsin polítiques en aquest
sentit, sinó que es tracta de que la resta d’agents que intervenen al mercat alimentari,
assumeixin com a pròpies aquestes línies d’actuació.
L’adhesió a la carta alimentària ens permet compartir un espai amb altres institucions i entitats
que treballen en aquesta línia on podem reproduir models de ciutats que ja estan pensant,
implementant polítiques, que tenen l’objectiu de garantir una alimentació de proximitat i de
qualitat al món local.
Tard o d’hora, i crec que serà més aviat que qualsevol altra cosa haurem de plantejar
seriosament la transició a models de proximitat alimentària, de sobirania alimentària, perquè els
recursos són finits i tot el que comencem a avançar en aquestes posicions, és feina que
agrairan les pròximes generacions.
Per tancar la intervenció només aportar una dada, que crec que és bastant significativa, i és
que un 30% aproximadament dels aliments produïts, es perd durant la producció, durant el
transport, la comercialització, la venda al públic o el consum final.
Aquest fet i molts altres, són els que han d’orientar polítiques públiques que afavoreixin el que
deia, un canvi de patró, un canvi de model productiu i de consum per fer-lo més eficient i
conscient a nivell local. Res més. Moltes 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)
Seré muy breve. El Partido Popular votará a favor, de la misma manera que lo hizo en el Área
Metropolitana, que también votamos a favor de esta moción. Por tanto, la carta alimentaria de
la Región Metropolitana de Barcelona es un instrumento de coordinación estratégica para
desarrollo de políticas alimentarias en nuestra clave local y metropolitana.
Quiere ser palanca para que se impulsen proyectos, iniciativas, que favorecen el cambio de
modelo alimentario. Coordinar los que ya existen. Nosotros vemos con buenos ojos esta
iniciativa y por tanto votaremos a favor.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Només volíem remarcar que votarem a favor de la moció. Gràcies.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Bona tarda, nosaltres des d’Esquerra Republicana entenem que la carta alimentària de la
Regió Metropolitana de Barcelona és un instrument de coordinació estratègica per al
desenvolupament de les polítiques alimentàries en clau local i metropolitana.
Hi ha una voluntat molt important que és la d’assolir un canvi del model alimentari i va cap a
una alimentació de proximitat, una alimentació més sostenible i més saludable arrelada al
territori. És bona per a les persones, la seva salut, és bona per al territori i també és bona al
planeta.
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Parlant de l’alimentació, és una necessitat bàsica, com ha dit en Sergio, essencial per a la vida.
Però amb aquesta carta, el que s’està fent és anar més enllà. Parlem de la qualitat d’aquesta
alimentació i dels efectes que pesen sobre la salut, sobre la vida de les persones. Les persones
que sempre han estat al centre de les polítiques d’Esquerra Republicana.
També estem parlant de les conseqüències que té per al territori el desenvolupament
d’aquestes polítiques. Hem demanat per activa i per passiva la incorporació dels terrenys de
Cal Trabal, que és l’últim reducte agrícola de la nostra ciutat, al Parc Agrari del Baix Llobregat.
Aquesta incorporació ajudaria a impulsar l’alimentació de proximitat, defensar el territori, el
medi agrari, impulsar la producció local, defensar el quilòmetre zero. També hem demanat que
s’impulsin mesures que ajudin al comerç de proximitat i evidentment molt important als nostres
mercats municipals. Avui mateix hem presentat una moció respecte de la seva accessibilitat.
Per últim, en aquesta carta s’està parlant dels efectes que hi ha sobre el planeta, sobre el canvi
climàtic, sobre els processos de producció, sobre l’estalvi energètic i un munt d’exemples que
es podrien llegir sobre els efectes.
Esquerra com a partit que defensa els valors republicans, pensant i posant al centre les
persones amb l’objectiu d’avançar cap a una societat que tingui una més gran qualitat de vida,
evidentment ens adherim a aquesta carta alimentària i per tant donem suport a aquesta moció.
Anem una mica més enllà i el que voldríem és, instar al govern a prendre mesures per
incorporar una alimentació sostenible en el seu dia a dia als veïns i veïnes. Volem posar
èmfasi, aprofitem aquesta moció per posar èmfasi, en la importància que té per al municipi, pel
territori i per a la ciutat protegir els comerços alimentaris tradicionals, els històrics, els
emblemàtics, establiments especialitzats que donen, que aposten pel producte i el tracte de
qualitat i tenen una diferenciació respecte dels altres. Evidentment incloem els nostres mercats
municipals.
Simplement volíem traslladar la importància que li donem a l’adhesió a aquesta carta
alimentària i per això evidentment, votem a favor de la moció en tots els seus punts.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
S’ha dit que tant a la Diputació de Barcelona com a la pròpia Àrea Metropolitana, aquesta
moció, aquesta adhesió a la carta alimentària de la Regió Metropolitana, ha estat àmpliament
recolzada per totes les forces polítiques.
Lògicament no serà d’una altra manera en el nostre Ajuntament. Pensem que és un element
important, l’aliment, els aliments de proximitat i tot el que té a veure amb la mobilitat, amb la
producció, la distribució de tot el conjunt dels elements alimentaris, són de gran importància a
l’entorn metropolità.
Jo crec que qualsevol cosa d’aquestes característiques, que ens apropi la qualitat de l’àmbit
rural, de l’àmbit agrari, a l’àmbit urbà, és rellevant sense que aquest paradigma ens portés a
caure en l’autarquia, perquè això seria un greu error.
Per tant, salvaguardant aquestes qüestions i tenint molt clar que els elements de proximitat en
el tema alimentari, també són un valor a preservar, evidentment nosaltres votarem
favorablement en aquesta moció.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Res més a afegir, crec que no val la pena. Estem totes les forces perfectament alineades i això,
el que denota és la importància i la rellevància del tema. Crec que ha quedat tot prou clar. Els
acords estan clars, tots aprovats per unanimitat.
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Així que res més, agrair el suport a tots els grups. Molt bé gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 27 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat amb el resultat següent:
Vots a favor: 25
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Esquerra Republicana de Catalunya
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
Ciutadans Partido de la Ciudadanía
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
L’Hospitalet en Comú Podem - En Comú Guanyem
Partit Popular de L’Hospitalet

Núria Marín Martínez
Francesc Josep Belver Vallés
Rocío Ramírez Pérez
Cristian Alcázar Esteban
Mª Ángeles Sariñena Hidalgo
Jaume Graells Veguin
María Teresa Revilla Sánchez
José Castro Borrallo
Laura García Manota
Jesús Husillos Gutiérrez
Olga María Gómez Fernández
David Quirós Brito
María Dolores Ramos Zafra
Iman Aisa Abdellaoui
Antoni Garcia Acero
Rosa Batalla Pascual
Jorge García Muñoz
Lluïsa Carmona Martínez
Xavier Mombiela Quintero
Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruíz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González

Vots en contra: 0
S’abstenen: 0
Absències: 0

El text aprovat de la moció és el següent:
“Vivim en un planeta finit amb recursos limitats. Vivim en societats globalitzades condicionades
per canvis accelerats i grans desafiaments on conflueixen emergències múltiples.
Les emergències climàtiques i ecològiques que afrontem estan directament vinculades a
l’emergència sanitària actual i, de retruc, a l’emergència alimentària resultant.
La pandèmia de la COVID-19 ha posat encara més de manifest les fragilitats d’un sistema
alimentari globalitzat que ja estava sota una forta tensió. Estem davant una situació
extraordinària que ens ofereix l’oportunitat d’incorporar els aprenentatges d’aquests intensos
moments, redefinir una visió i missió conjuntes, i reconstruir un sistema alimentari més
localitzat, sa, just, baix en carboni i ecològic que pugui donar resposta a les necessitats de
totes les persones.
Les crisis conviden a fer-nos preguntes sobre què és allò essencial, necessari i vital tant a
escala personal com social i econòmica. L’alimentació és una necessitat bàsica, un dels
elements fonamentals per a la vida de les persones, i requereix ser elevada al rang de política
pública.
Són moltes les veus que subratllen el protagonisme dels municipis com a palanques de
transformacions profundes. El rol de lideratge de les ciutats no ha d’anar en detriment de la
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qualitat de vida als territoris rurals, ans al contrari: si la ciutat cuida el camp, el camp cuida la
ciutat. Així doncs, no es tracta només de garantir l’abastiment als pobles i ciutats, sinó
d’equilibrar les relacions entre el món urbà i el seu entorn. De fet, els contextos urbans i els
rurals es troben caracteritzats per continuïtats i complexes interdependències.
El model alimentari influeix en el model territorial. La nostra relació amb l’aliment ha estat i és
un principi d’ordenació fonamental dels llocs que habitem i les relacions que establim entre les
persones i amb l’entorn. Davant la creixent desconnexió entre món rural i món urbà, ens cal
repensar urgentment la relació entre el consum urbà i la pagesia, generant espais de
confluència entre la persona que produeix i la que consumeix, per reconèixer la persona
consumidora com a ciutadania coproductora.
Malauradament, els desequilibris alimentaris de la població són una tendència creixent i un
símptoma inequívoc d’uns estils de vida poc saludables i desvinculats de l’origen del producte,
així com de la poca informació sobre els diferents sistemes de producció agrària, ramadera i
pesquera. De fet, sobrealimentació i desnutrició són dues cares de la mateixa moneda. A més,
la malnutrició és una nova forma de desigualtat alimentària.
La indústria de productes alimentaris i begudes, junt amb la restauració, té un pes econòmic i
estratègic important al nostre país. En aquest sentit, la innovació tecnològica, social i
mediambiental és el motor que ens permet replantejar alguns aspectes del model alimentari
actual, que s’ha mostrat ineficient, amb alts costos de producció i poc valor de producte. Però
també cal confiar en el coneixement i els mètodes tradicionals. El retorn a una relació més
respectuosa amb els cicles naturals i amb els vincles entre els aliments i els territoris és clau
per a un nou model alimentari.
Tenint en compte els compromisos de les diferents agendes internacionals envers un sistema
alimentari més just, sostenible i saludable. Especialment els Objectius Agenda
Desenvolupament Sostenible 2030 de les Nacions Unides, Decenni de les Nacions Unides
d’Acció sobre la Nutrició (2016-2025), Carta Europea de Governança Territorial i Alimentària
(2011), Carta per una sobirania alimentària des dels nostres municipis (2014), Pacte dels
Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (2015), Pacte de Polítiques Alimentàries de Milà
(2015) i Estratègia d’impuls de la política alimentària de Barcelona (2016-2019).
COMPROMISOS
1. Facilitar la participació i la governança per crear una base social i institucional
implicada.
2. Defensar un medi agrari viu que impulsi la producció local i el seu valor social i
ecològic.
3. Prioritzar l’equitat social i econòmica davant la crisi climàtica i el món postpandèmia.
Atès que el 2021 Barcelona acollirà la Trobada Mundial d’Alcaldes i Alcaldesses del Pacte de
Polítiques d’Alimentació Urbana de Milà sota el lema “Resiliència creixent: Societats
d’Alimentació Sostenible per abordar l’Emergència Climàtica”, una oportunitat sinèrgica que
permetrà els municipis impulsar polítiques públiques adreçades a la sobirania alimentària, el
consum responsable, la producció agroecològica, els circuits curts de comercialització i de
proximitat als mercats municipals, però també una aliança amb els menjadors escolars i
l’alimentació saludable dels infants.
Atès que la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona vol donar suport i
reforçar els processos que s’esdevenen a escala local per a la transició a un model de major
sobirania alimentària, que enforteixi la resiliència d’un sistema alimentari més just, segur,
sostenible i saludable, format per criteris socials, ecològics i de proximitat.
Atès que l’adhesió a la Carta Alimentària de la Regió Metropolitana de Barcelona suposa la
vinculació de les institucions i organitzacions signants amb el Pacte de Milà de Polítiques
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Alimentàries Urbanes i la voluntat de col·laboració en el bon desenvolupament de les activitats
associades a la Capitalitat Mundial de l’Alimentació Sostenible 2021.
Atès que la Carta proporciona un marc estratègic i d’acció per al desenvolupament de
polítiques alimentàries en clau local amb la implicació dels actors de l’anomenada quíntuple
hèlix: les administracions públiques, l’empresa i el sector productiu, el món acadèmic i de la
recerca, la ciutadania i les seves organitzacions, i els mitjans de comunicació.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
Primer.- Proposar l’adhesió de l’Ajuntament de l’Hospitalet a la Carta Alimentària de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Segon.- Donar suport a les activitats de la Capital Mundial de l’Alimentació Sostenible de
Barcelona 2021.
Tercer.- Elaborar programes propis sobre alimentació sostenible durant l’any 2021.
Quart.- Notificar els anteriors acords a l’Ajuntament de Barcelona, a l’associació del Pla
Estratègic Metropolità de Barcelona i a les entitats municipalistes de Catalunya.”

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 28 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.
MOCIÓ 28. PARA LA ACTIVACIÓN DE UNA ESTRATEGIA PARA LA DINAMIZACIÓN DE
LOS MERCADOS MUNICIPALES.
(AJT/3293/2021)

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Los mercados municipales suponen la esencia del comercio de proximidad de nuestros barrios
bajo el tradicional reclamo de productos frescos y de calidad. Los mercados municipales son el
punto de partida de nuestro modelo productivo y representan el centro vital de nuestro núcleo
urbano.
El comercio minorista constituye desde el punto de vista económico un sector fundamental en
la creación de riqueza, en la creación de empleo y es el complemento de otros sectores
productivos locales. Desde los años setenta, los mercados municipales han venido trabajando
diferentes crisis, la aparición de supermercados o hipermercados, centros que comerciales han
debilitado su acción comercial.
Si además le añadimos los cambios sociales y de consumo de los clientes en las últimas
décadas, la situación de los mercados municipales resulta francamente preocupante. La crisis
económica iniciada en el 2008, produjo un fuerte retraimiento del consumo que afectó al
comercio, especialmente al comercio tradicional y los mercados municipales.
Por tanto, los retos a los que se enfrentan el comercio y los mercados municipales pasan por
retener al consumidor local para que realicen sus compras en sus paradas y atraer nuevos
consumidores de otras zonas cercanas que compren en los mercados convirtiéndose así, en
un modelo comercial eficiente, competitivo, con una oferta variada de productos de calidad y
proximidad. Un comercio atractivo y asequible para el consumidor.
Si bien es cierto que los cambios de conducta a la hora de comprar, el perfil del comprador, en
los hábitos de consumo, han provocado las consecuencias negativas en los mercados
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municipales, también es cierto, que los cambios sociales y desgraciadamente derivados de la
crisis sanitaria en los últimos meses, han comportado una oportunidad a nuestro entender para
nuestro comercio de proximidad y en este caso también, para los mercados municipales.
Esa oportunidad se debe aprovechar para implementar un plan ambicioso de mercados que
permita fortalecer su estructura para poder competir estratégicamente frente a posibles
amenazas futuras y otros modelos comerciales.
Es urgente plantear estrategias que apuesten claramente por su modernización y dinamización.
En este sentido, creemos que el Reglamento Municipal actualmente, fue autorizado en el año
2007 de una manera muy puntual. No ha incorporado mejoras desde entonces ni
modificaciones que den solución a las problemáticas que ahora mismo se puedan presentar y
actualizarse para poner al día la actividad que ahora mismo se están desarrollando en los
distintos mercados municipales.
Dicho reglamento debería perseguir la mejora de las condiciones de los mercados y una
apuesta por un desarrollo continuo que responda a las exigencias de los mercados, en el siglo
XXI.
La realidad, evidentemente en 2007, no es la que ahora podemos vivir y por tanto necesita una
actualización. Desgraciadamente, desde hace años la proyección de nuestros mercados
municipales dista mucho de la que nos gustaría. La imagen de paradas cerradas y locales sin
uso de los mercados municipales, se ha convertido en algo normal. Hecho que denota que nos
hemos acostumbrado a ver como habitual, una situación realmente anómala.
La existencia de paradas y locales cerrados, evidencia una falta de potencial comercial en la
que se encuentra y no solamente perjudica la imagen estrictamente del mercado, sino que
además conlleva un perjuicio negativo para las paradas que están abiertas.
Dada esta situación, resulta incomprensible que la última convocatoria de presentación de
ofertas de adjudicación de paradas, almacenes y cámaras frigoríficas en diversos mercados,
consta en la web del Ayuntamiento de enero del 2008. Creemos necesaria una nueva
convocatoria lo antes posible para dinamizar los mercados municipales dando uso a las
paradas que se encuentran cerradas. Ya que además, entendemos que puede haber mucha
gente que ahora mismo por la situación de pandemia haya podido perder su trabajo y es una
opción para el auto empleo de personas que se han visto afectadas como digo por la COVID19.
Por todo ello, desde el Partido Popular instamos al Ayuntamiento a llevar a cabo los trámites
necesarios para iniciar el proceso de actualización del Reglamento de los mercados. También
solicitamos un plan de acción de revitalización específico de los mercados municipales que
comporte la agilización de las concesiones administrativas para la apertura de las paradas.
También instar a crear una mesa de trabajo que cuente con representación del sector, de los
grupos municipales, para consensuar dicho plan e implementar ese plan de acción en un plazo
del segundo trimestre del año 2021. Y quinto, dar traslado. 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.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Vamos a votar a favor de los acuerdos con algún matiz, que queremos hacer respecto al texto
de la moción y a las propuestas que se divulgan en el propio texto. Pero como digo, al final lo
que estamos votando son los acuerdos, vamos a votar favorablemente.
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Efectivamente compartimos gran parte del análisis que hace la Sra. Esplugas. Y es que los
mercados municipales necesitan políticas activas que dinamicen su actividad.
Como explica la moción, el concepto, mejor dicho el modelo de mercado ha pasado por varias
circunstancias a lo largo de su existencia. Pero siempre se ha caracterizado por ofrecer
producto fresco, de proximidad, producto variado con servicio especializado, cercano y
profesional.
Además creo que no menos importante, por generar barrio, por generar comunidad, sin
olvidarnos de su capacidad generadora de empleo en la ciudad. Ahora bien, la crisis de la
COVID-19 también pasa factura en los mercados y quizá, es el punto de inflexión para
repensar qué políticas pueden transformar y generar mayor actividad, mayor vitalidad y mayor
dinamismo en los mercados de la ciudad.
Más en una situación que parece que va dejando de ser excepcional para convertirse después
de casi un año, ya en una situación cada vez más normalizada. Me refiero a la crisis de la
COVID-19. Por tanto vemos con buenos ojos los acuerdos que propone el Partido Popular en
relación a desarrollar planes de acción para revitalizar los mercados, agilizar si es posible
administrativamente la tramitación de concesiones de paradas que actualmente están cerradas
o formalizar o crear una mesa de trabajo funcional que cuente con representantes del sector.
Ahora bien, una cosa es instar al ayuntamiento mediante acuerdos a desarrollar planes de
acción para revitalizar los mercados y otra es referenciar una por una, las acciones que deben
estar incluidas en ese plan, entiendo cómo se apunta en el texto de la moción.
Por tanto, ya le digo que como en el acuerdo se insta a elaborar el plan de acción, lo vamos a
votar a favor sin perjuicio de las particularidades o detalles que debieran incluirse en el plan.
Lo que sí vamos a respaldar desde luego, es que se haga todo lo posible para dinamizar la
actividad en los mercados municipales. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muy breve, vamos a dar apoyo a la moción del Partido Popular para dinamizar los mercados
municipales.
Reclamar al gobierno que ponga en marcha todas aquellas medidas que puedan implementar
para favorecer para dinamizar tanto los mercados como el resto de la economía, tanto
hoteleros, como autónomos, como todo aquello que genera economía en nuestra ciudad.
Intente dentro de sus posibilidades y dentro de sus competencias ayudar a paliar los efectos de
esta pandemia. Pero vamos a dar apoyo a la moción del Partido Popular.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Bon vespre a totes i tots. Nosaltres votarem a favor de la moció. Estem absolutament a favor
de la tasca dels mercats, donat que per una banda compartim els objectius, promoure la
modernització, la dinamització, la sostenibilitat, la formació i el finançament.
Ens sembla absolutament fonamental tot i que, compartim amb al company Moreno que les
activitats que es detallen en la moció, precisament haurien de ser el resultat d’aquest treball
amb les entitats i els propis representants dels mercats.
Per tant, també en el punt dels detalls, també podríem tenir alguns dubtes però creiem que això
hauria de ser el resultat, precisament, d’aquesta elaboració del pla.
També compartim els acords i per això votarem a favor. Es proposa actualitzar el reglament de
mercats, desenvolupar un pla d’acció de revitalització i establir una taula de treball i de
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participació. Aquests acords i objectius són els que també hem defensat com a grup municipal
a través de mocions i preguntes.
I darrerament per exemple amb algunes de les propostes que es van fer al Pacte de ciutat i
també a la Taula de Comerç.
Per tant, absolutament a favor d’aquests objectius. Voldríem però, en termes de matís, però un
matís que ens sembla important afegir i proposar, que també aquest pla reconegui els mercats
com un actiu econòmic important de la ciutat, però també com un actiu social únic.
Entenent que són espais de relació que afavoreix la interacció. L’establiment de xarxes de
suport imprescindibles per a la cohesió social. Potser per això és una activitat que ha perdurat
al llarg de la història i que ara amb la pandèmia també s’ha fet evident la seva necessitat.
Creiem doncs que l’activitat dels mercats s’ha de promoure i protegir també per aquests valors
socials i culturals que representen. Així com fer un reconeixement a les entitats i a les dones i
els homes que duen a terme aquesta activitat, sovint en condicions absolutament difícils i que
entenem que seria molt bo poder-les facilitar i poder-los donar tot el suport necessari. Gràcies.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Tengo aquí tantas cosas que me he hecho un pequeño guion para poder explicarlo lo mejor
posible.
El comercio de proximidad y en concreto los mercados municipales, conservan intacta su
función vertebradora y de cohesión social en los barrios de nuestra ciudad. La red de mercados
municipales es un modelo de éxito basado en el comercio de proximidad que abastece a las
persones y que constituyen una oferta de riqueza económica.
Sin olvidar el intercambio social y cultural que también se produce en ellos, creando y
fomentando iniciativas como decía antes culturales, lúdicas, festivas, solidarias que se han
podido apreciar durante esta campaña de Navidad, en la recogida de juguetes para los niños
más vulnerables de nuestra ciudad.
Estas iniciativas también ayudan a la viabilidad económica del propio mercado. Es un modelo
comercial muy bien valorado en Cataluña y en nuestra ciudad. Siempre que se hace un
barómetro, tenéis que pensar que es de los equipamientos mejor valorados de la ciudad junto
con las bibliotecas.
Con lo cual, es un modelo del que tenemos que estar muy orgullosos, de este modelo de
mercados en nuestra ciudad. Con todo lo que se puede mejorar y trabajar. Pero tenemos que
destacar que se ha iniciado un camino para adaptar a los nuevos hábitos de consumo. Sí que
es verdad que a lo mejor ahora hay compañeros que están ahora en el gobierno de diferentes
fuerzas políticas, que no vivieron el final del mandato pasado cuando en el 2018 se aprobó el
pacto local del comercio.
Allí se contemplaban una serie de medidas de modernización, profesionalización y
digitalización, que fue un pacto consensuado con todas las asociaciones de comercio y de
mercados de nuestra ciudad.
Eso no quiere decir que desde que se aprobó en noviembre del 2018 no se ha hecho nada.
Puedo decir y detallar muchos proyectos que se han llevado a cabo durante el 2019. Cursos de
formación, como decía, que eran fundamentales, que fueron un éxito y mucho éxito de
ocupación. Se hicieron cursos de pescadería, charcutería, de carnes, xarxes socials, seguretat
alimentària, anglès comercial, comunicación y gestión de conflictos. Los locales sacaron
muchas cosas y aún queda mucho por hacer.
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Después, cuando hablan de la dinamización de los mercados, se contrató justamente, a dos
dinamizadores de mercados que estuvieron en todos los mercados trabajando con las propias
juntas para colaborar en el comercio de los mercados.
Porque siempre decimos que el comercio es la plaza del barrio. Y lo que queríamos es que
hubiera un intercambio entre las entidades del barrio, el comercio del propio mercado, ya que
son los clientes los más próximos a los mercados. Fue también muy importante esa iniciativa
que se llevó a cabo.
¿Qué tenemos que hacer también? Facilitar herramientas de digitalización. Es verdad que hay
una prioridad y espero que en estos dos años podamos llevar esa digitalización a todos los
mercados.
También es verdad que durante este tiempo se han creado y consolidado diferentes canales de
comunicación entre los ciudadanos y el sector de comercio y de mercados. Eso es
fundamental. Un proyecto muy ambicioso que durante el 2019 se pudo llevar a cabo y sí que es
verdad que ha habido una pequeña programación, evidentemente se ha ralentizado el proyecto
del pacto local del comercio local porque no se pudo llevar a la práctica porque todos sabemos
que estamos inmersos en esta pandemia que realmente ha perjudicado a todos los sectores,
tanto a nivel social como económico.
Nos hemos dedicado durante estos últimos meses, evidentemente, a colaborar y a acompañar
a los paradistas de los mercados de nuestra ciudad. En esta etapa tan complicada no quiero
dejar este momento para agradecer el esfuerzo, el reconocimiento al trabajo que han hecho,
sobre todo el sector de alimentación, como comercio esencial durante estos meses para dar
salida y para dar respuesta a las necesidades básicas de alimentación de nuestra ciudadanía.
Tengo que dar un detalle de los mercados durante esta pandemia, la gente de la parte de
alimentación del comercio esencial, han comentado que ha sido una temporada, por esta
situación también tan dramática, que no recordaban que fuese de tanta venta.
Con lo cual, también tengo que remarcar que, a pesar de todo, de toda esa preocupación, de
todas las cosas que se pueden hacer por modernizar, por mejorar y por adaptar, hay que
reconocer que también ha sido un momento en el que han necesitado esa ayuda, han estado
trabajando con mucha preocupación y con mucho miedo, pero que realmente hay que
reconocer que la parte esencial, reconocen que ha sido una temporada excepcional.
Con lo cual, eso también tengo que enmarcarlo. La gente decía que el mercado se estaba
como apagando y en la parte esencial, esa no es la realidad.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Querría saber el posicionamiento del Partido Socialista.

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Luego Sra. Esplugas, cuando me toque la siguiente palabra.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En primer lugar quiero agradecer a los grupos que han dado apoyo a la moción que hemos
presentado. Comentarle tanto al representante de Podemos como al señor de Esquerra
Republicana que, ciertamente, es verdad que nosotros desde el Partido Popular habíamos
puesto, incluida una serie de medidas que creemos que pueden ser positivas, pero en
cualquier caso, evidentemente, se hará, si se llega a constituir esa futura mesa de trabajo para
llevar a cabo el plan de acción, quién determine evidentemente las políticas que se van a
implementar.
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En qualsevol cas, deia la Sra. Carmona, feia referència que té tota la raó i de fet jo, quan he fet
la meva intervenció ho he dit, que els mercats són al centre del barri, el nucli urbà del barri i per
tant, no només és un component econòmic, que també, sinó evidentment social i per tant
estaríem completament d’acord.
Respecte als comentaris que ha fet la Sra. Sariñena, decirle que bueno, usted dice que hay un
modelo de éxito, que se han llevado a cabo muchas iniciativas. Nosotros desde el Partido
Popular, nunca hemos dicho que no se haya hecho nada por parte del gobierno municipal.
Simplemente le decimos, que incluso ha reconocido que en esta época de pandemia los
mercados municipales han conseguido aumentar sus ventas. ¿No? Imagínese todo esto si
tuviéramos todas las paradas abiertas.
Entonces sería todo exponencialmente mucho más positivo porque los paradistas se
beneficiarían de tener realmente un mercado al cien por cien. Todas las paradas están abiertas
y por tanto eso genera un punto de atracción comercial para que ellos se puedan aprovechar.
Por tanto nosotros creemos, evidentemente, que las cosas que se han hecho van en positivo
evidentemente, como no puede ser de otra manera. Entendemos que la realidad de los
mercados deben adaptarse al siglo XXI y como también se decía aquí, nosotros hemos hecho
hincapié, en que la situación del COVID-19 ha hecho que todo el mundo tengamos que
reflexionar.
En este caso los mercados municipales ahora tenemos una oportunidad de conjugar los
intereses, seguir dinamizando los mercados municipales a la vez que nos encontramos con
muchas personas en L’Hospitalet que se encuentran desocupadas y pueden entender que la
autoocupación y coger una parada en el mercado puede ser algo positivo para ellos por tanto
entendemos que las del Ayuntamiento ir más allá llevan a cabo iniciativas que está muy bien
pero también, la fidelización de las concesiones administrativas yo creo que es el punto clave
para que los diferentes mercados municipales vuelvan a retomar la plenitud que en su
momento tuvieron y que ahora con las crisis comerciales.

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

SRA. SARIÑENA HIDALGO (PSC)
Comencemos por el reglamento, votaremos a favor ese acuerdo de empezar a trabajar en ese
reglamento. Pero hay que aclarar que el reglamento es de 2007, si hicieron intentos de
modificación en el 2013, hubo alguna pequeña modificación al respecto. Pero realmente
generar un reglamento de consenso con todos los mercados es muy complicado. Cada
mercado tiene su idiosincrasia y es como cada barrio con lo cual, es complicado el poder hacer
un reglamento muy cerrado.
Sí que es verdad que también es dotarnos de un reglamento muy flexible. Cuando se habla el
tema de los horarios, de las concesiones, evidentemente, si una junta o un mercado solicita la
apertura de las paradas por la tarde. Evidentemente, esa petición llega al área competente y se
acepta de una manera inmediata. Es lo que queremos que se abran las paradas del mercado
por la tarde, pero la situación de hoy en día es muy complicada. Eso está pasando en todas las
ciudades pero sí que es verdad que trabajaremos en ese reglamento.
Pero hay que decir que es un tema complicado y que nuestro Reglamento es bastante flexible
en estos casos. Cuando hablamos del tema de la licitación de las paradas vacías, hablar
también que las paradas vacías que son concesión municipal, justamente por el propio
reglamento, hemos flexibilizado.
Y las que son propiedad municipal están sirviendo de actividad social o de aparadores de las
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diferentes tiendas. Con lo cual, no es que estén cerradas todas, hay muchas que están dando
salida a otras. Pero sí que es verdad con respecto a la licitación de las paradas que la
normativa de la Ley de Contratos del Sector Público establece unos términos no se puede
obviar, nos gustaría que fuesen más ágiles pero que no se pueden obviar. Pero que sepáis que
estamos trabajando en el pliego técnico de condiciones que ya está elaborado y lo tenemos en
mente y en unos meses se revisará y en unos meses podrán salir a licitación el resto de las
paradas que tenemos cerradas.
Pero recordar que las últimas que salieron en el 2018, salieron 146 paradas y fueron
adjudicadas 11. ¿Por qué? Porque hay un gran mix comercial y tampoco ahora tenemos una
gran oferta comercial en las calles. Con lo cual, tampoco hay un interés humano para que se
puedan disponer de una manera ágil, eso es fundamental.
Cuando se habla de la mesa de trabajo es lo que decía antes en la intervención, tenemos la
taula sectorial del comercio, qué ahí se hace un grupo de trabajo para hablar de todos estos
temas y de todo lo que se acuerda en el pacto de comercio.
Están los grupos políticos, están los de mercados, están los comerciantes y la gente que quiera
participar, es un órgano abierto a la participación. Con lo cual, no podemos votar a favor de ese
punto.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bueno en cualquier caso agradecer al Partido Socialista que apoye y que se dé cuenta de que
realmente se hacen cosas positivas, pero siempre es bueno mejorar en este sentido. Nuestros
mercados municipales es un punto en el que debemos mejorar.
Compartimos y nos alegramos que en un muy breve plazo de tiempo, el ayuntamiento abrirá la
concesión para la apertura de nuevas paradas en los diferentes mercados municipales.
Respecto al punto número 3 que nosotros proponíamos una taula de trabajo para que se
pudiera llevar a cabo el plan de acción y que se pudiera llevar a cabo en el menor plazo
posible. Nosotros entendemos que si existe una mesa actualmente y que nosotros, no hemos
sido convocados desde hace mucho tiempo, pero en cualquier caso sí existe, nos pueden
convocar. A partir de ahí, empezamos a trabajar todos juntos en la reactivación. En este caso
de muchos de los mercados municipales. Por tanto entendemos que si la intención es buena, el
Partido Popular no tiene ningún perjuicio en ser llamado a formar parte de cualquier mesa en
este sentido. No tengo recuerdo que nos hayan convocado. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 28 de l’ordre del dia, que
s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i que
s’aprova parcialment amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER i CINQUÈ han estat aprovats per unanimitat dels assistents presents
en el moment de la votació; estant absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Cs i la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític
municipal de LHECP-ECG.
b) Acords SEGON, TERCER i QUART 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, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, Jaume Graells Veguin, M.
Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos
Zafra i Iman Aisa Abdellaoui i amb 11 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, Sra./Srs. M.
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Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
dels representants de LHECP-ECG, Sr./Sra. 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 absents el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup
polític municipal de Cs i la Sra. Ana M. González Montes, regidora del grup polític municipal
de LHECP-ECG.

El text aprovat de la moció és el següent:
“Desde los años 70, los mercados municipales han venido atravesando distintas crisis como
consecuencia de la aparición de los supermercados, hipermercados, así como los cambios en
los hábitos consumo que hacen necesaria y urgente una apuesta clara por su modernización y
dinamización.
El comercio minorista supone, desde el punto de vista económico, un sector fundamental en la
creación de riqueza y en la diversificación productiva, y la creación de empleo y como
complemento de otros sectores productivos locales.
La crisis económica iniciada en 2008 produjo un fuerte retraimiento del consumo, que afectó al
comercio minorista, y especialmente al pequeño comercio tradicional.
Mención especial merecen los mercados municipales de L’Hospitalet donde podemos observar
diariamente la existencia de paradas cerradas o locales sin uso en los mercados, hecho que
denota una situación anómala y evidencian la falta de proyección comercial de la zona.
Los retos que afrontan los últimos años los mercados municipales, pasan por retener al
consumidor local para que realice las compras en sus paradas, atraer al consumidor de
poblaciones cercanas para que realicen las compras en nuestros mercados y conseguir un
comercio eficiente y competitivo, diverso, con una oferta variada de productos frescos y de
calidad. Un comercio atractivo y asequible para el consumidor.
En los últimos años el Reglamento de Mercados, cuya última actualización consta del año
2007, no ha incorporado mejoras ni modificaciones para dar solución a aquellas problemáticas
que se generan día a día en la actividad de los mercados municipales de L’Hospitalet.
Dicho Reglamento debería perseguir la mejora de las condiciones de los mercados y que
apuesta por un desarrollo continuo, que responda a las exigencias de los mercados
municipales de hoy en día, con la finalidad de dinamizarlos y adaptarlos a la realidad del
comercio actual. Realidad que se ha visto afectada desde 2007 por la crisis económica iniciada
en 2008 primero y por la pandemia y crisis económica generada por el Covid19 después.
A su vez, la última convocatoria de presentación de ofertas para la adjudicación de paradas,
almacenes y cámaras frigoríficas en diversos mercados de L’Hospitalet, consta con fecha del
mes de enero de 2018. Por lo que creemos necesaria una nueva convocatoria, para así
dinamizar los mercados municipales, dando uso a las paradas que se encuentran cerradas, ya
que supone una buena opción para autoempleo de personas que se han visto afectados por la
crisis económica provocada por el Covid-19.
Por ello, queremos que el Ayuntamiento de Hospitalet de Llobregat, apruebe a la mayor
brevedad posible, una estrategia para la dinamizar y modernizar los mercados municipales de
L’Hospitalet que, al menos, cuente con los siguientes cinco programas y sus respectivas
actividades:
Programa de Modernización


Desarrollar un único portal web de los mercados de abastos municipales y generar una
aplicación que integre el proceso de compra.
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Desarrollar una estrategia de promoción conjunta, incluida la digital, con presencia en
las diferentes redes sociales.
Facilitar en los mercados el servicio de carritos y cestas que ayuden y faciliten las
compras.
Flexibilizar los horarios de apertura de manera que permitan al comerciante adaptarlos
a la demanda actual del consumidor sin necesidad de que suponga un incremento en
los horarios de apertura globales.
Dotar a los mercados que no las tengan de consignas en frío y conservación así como
mejorar las existentes.
Promover la creación de una red de servicio de reparto a domicilio para todos los
mercados.
Crear puntos de atención al cliente y/o pantallas de información.
Proveer los mercados de red Wifi.
Abordar, en aquellos que lo necesiten, una reforma y modernización de su entorno.

Programa de Dinamización








Poner en marcha acciones que permitan aprovechar los mercados como recurso
turístico y potenciar la relación mercado-comercio tradicional.
Promover acuerdos con los parkings de la zona con el objeto de que se bonifique al
usuario de mercados.
Mejorar la información para la convocatoria de puestos vacantes, creando, entre otras
medidas, una plataforma informativa.
Promover puestos y eventos relacionados con los productos endógenos y de
temporada de la provincia y de la Comunidad. Programar diferentes talleres y otras
actividades relacionadas con la gastronomía y los productos de mercado.
Dotar de un responsable de comunicación a toda la red de mercados.
Crear premios y reconocimiento de buenas prácticas.
Suprimir burocracia y dotar de personal específico y formado en el área de comercio,
con el fin de favorecer una comunicación horizontal en la administración municipal que
facilite la coordinación.

Programa de Sostenibilidad








Generar programas que fomenten la inversión en ahorro energético.
Visibilizar y fomentar la lucha contra el desperdicio alimentario.
Implementar el sistema sostenible de reparto.
Identificar los mercados de abastos con valores de sostenibilidad y medio ambiente.
Priorizar la eliminación de plásticos.
Instalar sistemas que favorezcan la intermovilidad.
Proveer de puntos de recarga de vehículo eléctrico.

Programa de Formación para los empresarios





Poner en marcha programas de formación presencial y digital.
Realizar programas y talleres de formación continua en tratamiento del producto.
Realizar programas de formación en orientación al cliente y explotación del valor
añadido.
Celebrar anualmente unas jornadas de ámbito nacional sobre ‘Retos y futuro de los
mercados municipales’.

Programa de Financiación



Abrir una línea de subvenciones municipales para los mercados.
Acceder a la convocatoria del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo para la
rehabilitación integral e incorporación de soluciones tecnológicas en mercados
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municipales.
Alcanzar acuerdos con la Generalitat de Catalunya para la financiación de iniciativas
que vayan desde la rehabilitación de estructura hasta plataformas digitales.
Incrementar el presupuesto municipal dedicado a los mercados.
Ayudas a la contratación.
Llevar a cabo las modificaciones necesarias para facilitar el acceso a los puestos
nuevos y vacantes desde el punto de vista económico.

Así mismo, para el adecuado seguimiento de esta estrategia se debería crear una Comisión de
seguimiento, evaluación y control en la que estén representados los comerciantes y los
responsables políticos del Ayuntamiento.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a llevar a cabo los trámites necesarios para
iniciar el proceso para la actualización del Reglamento de Mercados municipales de
l’Hospitalet.
Segundo.- Dar traslado de los presentes acuerdos a los mercados municipales, paradas
exteriores e interiores, asociaciones de comerciantes, entidades y asociaciones de L’Hospitalet
de Llobregat.”

29. PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5514
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número 98140,
de 9 de desembre de 2020, 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 9 de
desembre de 2020, amb número 98.140, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a grans tenidors
d’habitatge a la ciutat i les seves obligacions, pel que competencialment correspon a aquest
Ajuntament, li comuniquem que:
Com vostè ja deu saber, l’Ajuntament de L’Hospitalet està treballant, conjuntament amb
l’Agència Catalana de l’Habitatge, per tal de col·laborar via conveni entre les dues
administracions, en la inspecció d’habitatges buits a la nostra ciutat. Recentment la Generalitat
de Catalunya ens ha obert aquesta possibilitat, que establia la Llei del Dret a l’Habitatge
aprovada l’any 2007, per tal d’ajudar a garantir la funció social de l’habitatge, en cas de
l’existència de pisos buits de grans tenidors que no hagin estat posats a disposició de
l’administració per tal d’ajudar a resoldre els problemes d’exclusió residencial de les famílies
sol·licitants.
Com també deu saber, el Registre de pisos buits de Catalunya és de caràcter administratiu i en
ell s’han d’inscriure els habitatges adquirits en un procés d’execució hipotecària mitjançant
compensació o bé per pagament de deute amb garantia hipotecària, que no disposin d’un
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contracte que habiliti per a la seva ocupació. Aquest registre depèn de l’Agència Catalana de
l’Habitatge. Per tant, és l’Agència qui en qualsevol cas, hauria de prendre les mesures
corresponents per tal de garantir que tots els pisos buits en mans de grans tenidors estan
inscrits i que no es produeix cap tipus de frau de llei. El funcionament del Registre es troba
regulat en les lleis 24/2015 de mesures extraordinàries i urgents per a la mobilització dels
habitatges provinents de processos d’execució hipotecària i en la 18/2007, de 28 de desembre,
del dret a l’habitatge.
Atentament,”

- 5499
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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:
“En relació amb la pregunta oral presentada durant el ple de 23 de desembre de 2020, amb
número AJT/454/2021, pel que fa a la previsió de cobrament de les subvencions per part de les
diferents entitats de la Ciutat, 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 27 de
gener de 2021, us informo que ja s’ha tramitat el pagament de les mateixes i, per tant, ja estan
pagades.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5503
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre de 2020,
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 459 de data 23/12/2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del
Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 27/01/2021, en referència a
incidències en la il·luminació en horari d’hivern i altres qüestions detectades en alguns parc
infantils de la ciutat, “com per exemple, el parc del carrer Xipreret o el Parc de la Plaça Lluís
Companys del Districte I”, li comuniquem que:
Dins el nou projecte de reforç de l’enllumenat públic de la ciutat ja s’estan incloent les
zones infantils i es continuaran incloent aquelles en les quals es detecti una manca
d’il·luminació segons els criteris tècnics i de sostenibilitat aplicats a aquests entorns.
Durant l’hivern, la programació automàtica dels horaris de il·luminació a les zones
infantils, és la mateixa que la de la resta de l’enllumenat públic de la ciutat.
Respecte a la part específica de reforç de l’enllumenat de les zones infantils:
 S’ha dut a terme el reforç de la il·luminació a les zones interiors de
l’entorn residencial de Can Trinxet, incloent la zona infantil (s’hi
annexen imatges).
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 A inicis d’aquest gener de 2021, s’ha fet el reforç de la il·luminació de la
zona infantil del carrer Xipreret (s’hi annexen imatges).
 A mitjans 2020 es va dur a terme el reforç de la il·luminació de les
zones infantils del carrer Vinyeta i el carrer Iberia.
En referència a la qüestió sobre el “manteniment d’algun d’aquests parcs perquè
continuen alguns, tenint un terra de pedretes (...) i no ha estat substituït pels de goma”,
l’informen que el materials de la base de les àrees de joc és divers: àrids (graveta “ull
de perdiu”, gresa i sorra) i cautxú. No hi ha un material millor que l’altre, ja que tots
compleixen la seva funció principal, que és la d’amortir l’efecte d’una caiguda. I aquests
tenen diferents prestacions i manteniment.
Els àrids, presenten l’avantatge que per sí mateixos poden ser elements de joc, i
proporcionen moltes possibilitats per als infants que alhora juguen i milloren la seva
psicomotricitat. Les àrees amb àrids permeten i milloren el desenvolupament de l’arbrat
que alhora és necessari per a crear espais d’ombra dins d’aquests espais. La presència
d’arbres millora també la qualitat de l’aire i la temperatura del propi espai.
Els treballs de manteniment d’aquestes àrees consisteixen en la neteja diària, en la
reposició d’àrid quan sigui necessari i en un volteig trimestral. Aquest tipus de sol actua
com a desinfectant natural i el nivell d’higiene dels sorrals és el correcte (tot i que pot
haver problemes puntuals per actes incívics, que poden ocasionar que dins de les
àrees hi hagi residus o excrements de gossos).
Pel que fa a les àrees amb cautxú, es realitza una neteja setmanal; el manteniment del
nivell d’amortiment és molt més dificultós ja que amb l’ús les característiques del cautxú
disminueixen i és necessari refer-lo de nou. Aquestes zones, dificulten molt més la
plantació i desenvolupament dels arbres. Són paviments que s’escalfen més i per tant
augmenta la temperatura en aquestes àrees. L’avantatge és que són paviments
accessibles i per això, la majoria de zones de jocs infantils de la ciutat tenen aquest
tipus de paviment.
L’objectiu és possibilitar una distribució el màxim equitativa possible dels diferents
materials en els districtes per tal que cada infant/família pugui decidir el que considerin
més positiu tenint en compte l’accessibilitat, possibilitat de joc, presència d’arbrat,... i
altres factors a més dels propis elements de joc.
Atentament,”

- 5504
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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 al prec oral formulat al passat Ple Municipal d’aquest Ajuntament, amb número 460
de data 23/12/2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, a efectes
que sigui contestat en el Ple ordinari del dia 27/01/2021, en referència a la il·luminació dels
edificis protegits “al nostre catàleg de patrimoni” al carrer Xipreret, li comuniquem que:
Ens donem per assabentats del seu prec.
No obstant això, com vostè és coneixedora, el carrer Xipreret és un referent
paisatgístic, històric i arquitectònic de les arrels que configuren l’antic nucli de
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l’Hospitalet. A la part més septentrional hi trobem la masia de Can Riera i a la part més
meridional, destaquen la Casa España, Ca n’Olivé, l’Harmonia o Ca la Vidala; a més de
les cases dels números 28-30-32, 41-43-45, 47-57 i 87-95. I també la torre de defensa
del segle XVI, la Talaia. L’antiguitat del carrer, la seva continuïtat històrica,
l’aglomeració d’edificis històrics, les característiques urbanístiques i la bona
preservació, en fan un punt clau per a la història de l’Hospitalet.
Dins l’actual Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic (PEPPA) es
protegeixen 27 elements d’aquest carrer a títol individual, però no com a conjunt i dins
aquests elements protegits, n’hi ha que són edificis públics i edificis privats d’ús
residencial.
Així doncs, em plau informar-la que, cal tenir en compte a l’hora de redactar plans i
projectes d’il·luminació en aquests tipus de conjunts històrics, aspectes metodològics
rellevants i criteris bàsics, com l’estudi del punt de partida (els edificis públics del
Museu ja compten amb una il·luminació pròpia) i la legislació vigent, però també quins
són els reptes en la il·luminació de patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat, amb una
mirada més àmplia, que englobi no només el patrimoni existent al carrer Xipreret, sinó
també el de la resta de la ciutat. En aquest procés s’haurien de tenir en compte quin
escenari de futur busquem, exemples de bones pràctiques i recomanacions que
permetin orientar millor la nostra tasca com a responsables de la gestió i de la
conservació del patrimoni cultural i altres aspectes més tècnics com la contaminació
lumínica; la sostenibilitat; la relació entre la il·luminació dels béns patrimonials i l’entorn
en el qual estan inserits, i la necessitat d’establir criteris comuns d’il·luminació.
De fet quan apliquem la llum a un element arquitectònic patrimonial d’important
rellevància, aquesta llum es converteix en una manera d’interpretar la bellesa i
historicitat de l’element. Les lluminàries han de ser capaces de subratllar els aspectes
desitjats i els elements singulars de l’edifici i d’evidenciar els jocs de plenitud i buidor de
les construccions, amb personalitat, però també amb discreció, es revelen com a
instruments imprescindibles per descobrir una manera particular de veure i viure el
patrimoni arquitectònic de la nostra ciutat.
Dit això i tenint en compte que la il·luminació ornamental dels edificis i del centre
històric de la nostra ciutat, constitueix una intervenció en el patrimoni cultural de gran
importància, a l’hora de plantejar-se aquesta il·luminació del conjunt històric del carrer
Xipreret o d’altres susceptibles de dur-se a terme, és imprescindible dur a terme un
estudi previ amb l’Àrea de Cultura per, com s’ha dit anteriorment, saber primer, quin és
el punt de partida, determinar els bens sobre els quals s’hauria d’actuar i determinar si
s’actua i com sobre aquells que no són de propietat municipal i molts altres criteris a
tenir en compte abans de començar a redactar un projecte que conjugui els paràmetres
visuals i artístics del que es vol aconseguir amb una acció d’aquestes característiques.
Atentament,”

- 5506
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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 presentada oralment durant la sessió del Ple de data 23 de desembre
de 2020 (AJT/462/2021), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a “Quan està previst que es
convoqui la Taula de Mobilitat?”.
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Indicar-li que:
Actualment està en tràmit una resolució de convocatòria per a tots els agents i entitats que
intervenen i participen en la mobilitat de la ciutat, amb la finalitat de formalitzar la Mesa de
Mobilitat de L’Hospitalet, seguint el mandat del PMUS.
Atentament,”

- 5507
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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 presentada oralment durant la sessió del Ple de data 23 de desembre
de 2020 (AJT/463/2021), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a “la llicència de MobiKe finalitzava
el 31 de desembre, en principi, se’ns va comunicar...”
Indicar-li:
Tal com ja s’ha explicat, la Resolució 4864/2020, del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea de
Convivència i Seguretat, i relativa a l’atorgament d’una llicència municipal temporal de bicicletes
compartides en diferents espais de domini públic del municipi de l’Hospitalet, en favor de
l’empresa IDRIBK, què opera amb el nom comercial de Moby by Mobike, establia que el
període de vigència de la llicència “tindrà una durada indeterminada, des del 20 de maig de
2020 fins a la data d’atorgament de la nova llicència”.
La convocatòria del procediment per l’atorgament de llicències temporals d’ús comú especial
del domini públic per a l’estacionament de bicicletes, ha estat publicat al BOPB en data 14 de
desembre 2020.
Properament es procedirà a la resolució del concurs.
Atentament,”

- 5508
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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 presentada oralment durant la sessió del Ple de data 23 de desembre
de 2020 (AJT/464/2021), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a
efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a “se’ns va respondre que no
constava cap llicència de motos compartides a la ciutat. L’única Acciona que finalitzava el 22 de
setembre...”
Indicar-li:
A dia d’avui, les llicències de motocicleta compartida es troben en la situació següent:
ACCIONA: Llicència atorgada del 22/6/2020 fins 22/6/2021 (amb pagament de taxes
trimestrals), per a 30 motos.
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Quant es van detectar empreses que operaven a la ciutat sense llicència, es va fer un
requeriment a les mateixes i el resultat actualment és:
ECOOLTRA: En tràmit. Pendent de Resolució i pagament trimestral de taxes per poder exercir
l’activitat, fins l’atorgament de llicència definitiva de l’AMB.
AVANT: Requerida documentació per iniciar tràmit de llicència, en data 15/12/2020. Sol·licita
operar amb 50 motos.
No obstant, l’AMB en aquest moments està desenvolupant un sistema metropolità de MotoSharing, i totes les llicencies entregades per l’Ajuntament estan condicionades a l’atorgament
del concurs Metropolità.
Atentament,”

- 5509
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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 ORAL presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb núm de registre 465/2021 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 la pregunta “si tenim previst
retirar motos de les voreres per la donada invasió d’empreses de moto compartida que
hi ha a la ciutat...”,
En resposta a la seva pregunta indicar-li:
Guardia Urbana té coneixement que les empreses de motosharing que operen al nostre terme
municipal són:
ACCIONA: Llicència atorgada del 22/6/2020 fins 22/6/2021 (amb pagament de taxes
trimestrals), per a 30 motos.
Quant es van detectar empreses que operaven a la ciutat sense llicència, es va fer un
requeriment a les mateixes i el resultat actualment és:
ECOOLTRA: En tràmit. Pendent de Resolució i pagament trimestral de taxes per poder exercir
l’activitat, fins l’atorgament de llicència definitiva de l’AMB.
AVANT: Requerida documentació per iniciar tràmit de llicència, en data 15/12/2020. Sol·licita
operar amb 50 motos.
Guàrdia Urbana ha localitzat a diferents punts de la ciutat, un total de 96 motocicletes
elèctriques de lloguer pertanyents a set empreses diferents. Majoritàriament són de les
empreses que disposen de llicència o en tràmit de la mateixa en el nostre municipi. La qual
cosa indica que no existeix tal “invasió”.
Els llocs on hi ha més concentració de motocicletes estacionades a les voreres és a la zona
sud de la ciutat, amb límit proper al municipi de Barcelona.
On s’estacionen són voreres de gran amplada i no comporten cap problema de pas pels
vianants.
Guàrdia Urbana quan detecta motocicletes elèctriques de lloguer mal estacionades contacta
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amb l’empresa per comunicar la incidència i amb el Departament de mobilitat de l’Ajuntament
per comunicar les empreses que no disposen de llicència.
Atentament,”

L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5500
En relació amb el pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre 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:
“En relació amb la pregunta oral presentada durant el ple de 23 de desembre de 2020, amb
número AJT/456/2021, pel que fa a la previsió de cobrament de les subvencions per part de les
diferents entitats de la Ciutat, 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 27 de
gener de 2021, us informo que ja s’ha tramitat el pagament de les mateixes i, per tant, ja estan
pagades.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
- 5505
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 23 de desembre de 2020,
pel grup polític municipal del PP, 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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral formulada al Ple el passat 23 de desembre de 2020, d’acord amb
allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
en relació la capacitat de púbic de les diferents activitats programades per Nadal.
Em plau informar-li que:
Enguany, el compliment de les mesures de seguretat i salut pública promogudes per aquest
ajuntament i per les autoritats sanitàries han obligat a aplicar restriccions d’aforament en tots
els espectacles i esdeveniments culturals, com a mesura essencial de protecció de la
ciutadania. Per tal de garantir una màxima accessibilitat a la programació de Nadal s’ha
substituït la tradicional Cavalcada per diferents activitats estratègicament localitzades a
diversos punts de la ciutat i amb una programació de sessions dobles i/o contínues per donar la
màxima capacitat a la ciutadania tot i respectant les mesures establertes. Igualment, aquesta
programació s’ha estès durant tot el calendari festiu des del 12 de desembre i fins el 7 de gener
incloent les diferents propostes dels districtes, el Campament Reial, la Fàbrica de Joguines, la
Fàbrica de Caramels-Bosc dels desitjos i el Circ d’Hivern.
Durant aquest calendari, les diferents activitats han proposat una oferta de 31 funcions diàries i
una assistència global de 37.327 espectadors, un volum que ha respectat els requeriments de
distància interpersonal i aforaments indicats per les autoritats.
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La resposta de la ciutadania, com succeeix habitualment en programacions festives d’àmbit
ciutadà com les Festes de Primavera, ha estat molt positiva i efectivament les entrades per
aquelles activitats que requerien reserva prèvia s’han esgotat ràpidament. Aquesta primera
experiència de producció d’actes diversificats en un calendari tan ampli ens ha permès
identificar criteris de cara a noves edicions similars que requereixin de reserva prèvia de públic
amb l’objectiu de millorar encara més l’accessibilitat de la ciutadania a la cultura. La valoració
global que es fa des de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura és molt positiva, atenent-nos no
només a la resposta del públic i als missatges d’agraïment i suport ciutadà que s’han anat
rebent, sinó també a la capacitat de planificació, producció i execució dels nostres equips en un
temps de gestió administrativa molt reduït i en una situació extraordinària.
Cordialment,”

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 6 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General
els dies 15 de desembre de 2020 i 11, 15 i 18 de gener de 2021, 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. 100515, de 15 de desembre 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.
1 - És coneixedor l’Ajuntament de quants establiments han hagut de tancar permanentment a
l’Hospitalet des del mes de març arran dels problemes econòmics que ha portat la COVID-19?
En cas afirmatiu, quins són aquests establiments?”

- 5531
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 15 de
desembre de 2020, amb número 100.515, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent als establiments de
l’Hospitalet que “han hagut de tancar permanentment a l’Hospitalet des del mes de març arran
dels problemes econòmics que ha portat la COVID-19” i, a fi i efecte de donar resposta a les
preguntes que han estat derivades a aquesta Àrea, li comuniquem que,
1. És coneixedor l’Ajuntament de quants establiments han hagut de tancar
permanentment a l’Hospitalet des del mes de març arran dels problemes econòmics que
ha portat la COVID-19?
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El Govern Municipal és coneixedor dels establiments que han demanat la baixa
d’activitat amb les dades del cens de tributs, facilitades per la Gestió Tributària
municipal (pel fet que al cens d’Activitats, les baixes no es produeixen amb efectes
immediats i en la majoria dels casos aquestes baixes, no es comuniquen).



En cap cas podem afirmar taxativament que els problemes econòmics causats per la
COVID-19, hagin estat el motiu de totes les baixes d’activitat produïdes durant aquest
període del 2020.



Que segons les dades de l’esmentat cens tributari, de l’1 de març de 2020 al 31 de
desembre de 2020, han causat baixa d’activitat 95 establiments a la ciutat.



Que la baixa de l’activitat no comporta la baixa administrativa, sinó que el local disposa
d’activitat en alta durant dos anys, durant els quals es pot transmetre i fer canvis de
nom, fet pel qual no podem dir que “han hagut de tancar permanentment”. Per posar un
exemple, durant tot l’any 2020 hi han hagut 212 canvis de nom d’activitat a la ciutat.

2. En cas afirmatiu, quins són aquests establiments?


Els establiments que han causat baixa, classificats per activitat segons els epígrafs IAE,
des de l’1 de març de 2020 al 31 de desembre de 2020 són:
BAIXES PER TRIBUTS des del mes de MARÇ a DESEMBRE
2020
Grup d’epígrafs
 Activ. financieras, juridicas, seguros, alquileres, prom. in


Actividades anexas a los transportes



Comercio al por mayor



Comercio menor de productos alimenticios y bebidas



Comercio menor productos no alimenticios



Construcción de maquinaria y material eléctrico



Fabricación de material electrónico (excepto ordenadores)



Fabricación productos metálicos (excepto máquinas y material
transporte)



Industria de la madera, corcho y muebles de madera



Industria del papel, artes gráficas y ediciones



Industrias de transformación del caucho y materias plásticas



Locales Afectos



Otros servicios ncop



Prestación de servicios personales



Profesionales relacionados con otros servicios no n.c.o.p



Promoción inmobiliaria y servicios complementarios

2
4
10
8
15
1
1
3
2
1
1
5
1
4
1
1
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Servicios de enseñanza e investigación



Servicios de Hostelería, bares, restaurantes, catering



Servicios de reparaciones



Servicios financieros, seguros



Servicios prestados a las empresas



Servicios Sanitarios
Baixes de 01/03/2020 a 31/12/2020

2
25
1
3
3
1
95

Atentament,”

2.- RGE núm. 2860, de 11 de gener de 2021
“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. Quin personal de la Guardia Urbana està realitzant actualment un horari laboral que no
té presència efectiva en festius i caps de setmana? On està regulada aquesta
possibilitat i quins factors s’estan abonant a aquest personal?
2. Quin tipus de procés de selecció es realitza per assignar els destins a la Guardia
Urbana amb tasques administratives, recursos humans Guardia Urbana, unitats
especials (ianquis, Deltas, kilos), Protecció Civil, seguretat alcaldia i secretaria/i del Cap
de Guardia Urbana i si algun d’ells té algun factor retributiu diferent a agent tipus?
3. Quin personal a Guardia Urbana actualment té assignat el factor d’emergències
tècniques?
4. Quin personal està realitzant horari obert a Guardia Urbana?
5. Quin personal està assignat fora de Guardia Urbana amb retribucions pròpies de
Guardia Urbana?
6. Quin horari estan realitzant les unitats Kilo, Delta, escolta d’alcaldia i Protecció Civil i
quin article del conveni regula aquest horaris?
7. Està regulat en el conveni que membres de la Guardia Urbana puguin realitzar jornades
laborals de 16 hores seguides i en alguns casos inclús més? Quins motius justifiquen
aquestes jornades?
8. Com es controla des de recursos humans la realització i l’abonament de les
prolongacions de servei (jornada) a la Guardia Urbana i si aquestes es realitzen per
funcions i tasques pròpies de la Guardia urbana?
9. Existeixen actualment comissions de servei a la Guardia Urbana? En cas afirmatiu,
quants anys porten en aquesta situació?”
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- 5532
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 2860 i data 11 de gener del 2021, 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 “Quin personal
de la Guardia Urbana està realitzant actualment un horari laboral que no té presència efectiva
en festius i caps de setmana...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Els agents de la Unitat de Proximitat, regulat en els acords addicionals del conveni per a la
Guàrdia Urbana.
2. La selecció es realitza per l’acord de mobilitat de llocs de Treball de data 19 de novembre de
2019.
Es dóna el cas que per motius de recomanació mèdica i per la situació de pandèmia actual s’ha
assignat, de manera provisional, agents a destinacions de baix risc.
També pot donar-se el cas que per motius de càrregues de treball administratiu, per temps
limitat, s’assigni una tasca provisional.
Les tasques administratives i de secretaria Cap Guardia Urbana no tenen cap factor retributiu ni
horaris especials.
Les unitats Yanqui, Delta i Kilo tenen assignats retribucions en virtut del conveni col·lectiu.
3. Les categories de Sotsinspector, Inspector i Intendent major.
4. Les categories de Sotsinspector, Inspector i Intendent major, 1 sergent Departament
Personal, 1 sergent Unitat Kilo i Proximitat, 1 agent encarregat de la gestió de la retirada de
vehicles d’abandonament de la via pública, 1 agent instructor de tir. Els agents assignats a la
unitat de Convivència i civisme. Els agents de seguretat d’alcaldia.
5. Un Intendent major, un Intendent, i dos agents.
6. La Unitat Kilo, Delta i escolta d’alcaldia adeqüen els seus horaris a les necessitats del servei
especial que exerceixen, tenen assignat grup de festes del calendari Guàrdia Urbana.
Protecció civil 1 agent en horari de 6-14 hores en calendari de 1647 hores i altre agent en
adaptació del servei que es necessita per l’activació dels voluntaris de protecció civil.
7. No està regulat. A l’article 16 del conveni es preveu que Guàrdia Urbana és un col·lectiu amb
un calendari específic. Les prolongacions de jornades poden produir-se per emergències
sobrevingudes, prolongacions de servei de caràcter excepcional, etc.
8. Les prolongacions de jornada es donen en serveis sobrevinguts al servei ordinari, aquestes
prolongacions són anotades en l’espai personal de l’agent, al finalitzar l’any, i per acord de
conveni, els agents tenen la possibilitat de sol·licitar el pagament de les mateixes o guardar-les
en la borsa de hores.
Al febrer del 2020 es va iniciar el control horari de la Guàrdia Urbana pel sistema Epsilon, i
fitxatge diari.
9. Tres agents. Data d’ inici el 01/04/2020 en comissions de serveis d’altres poblacions.
Atentament,”
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3.- RGE núm. 4159, de 15 de gener de 2021
“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. Per quins motius el parc renovat del carrer Sort i de la plaça Ernest Lluch no són uns parcs
inclusius que eliminin les barreres arquitectòniques per accedir al parc, als elements de joc i
que compleixi els requisits d’adaptabilitat destinada a persones amb mobilitat reduïda i a
persones amb deficiències sensorials?
2. Per què els parcs infantils de la ciutat no estan adaptats per a nens i nenes amb diversitat
funcional?
3. Quin calendari d’inversió té previst l’equip perquè els parcs infantils siguin inclusius?”

- 5533
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:
“Respecte a la vostra pregunta de Ple Num. 4159/2021 que vau formular al Registre General
d’Entrada, de data 15 de gener de 2021, i segons el que disposa a l’article 55 reglament
orgànic del Ple a efectes de què sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27
de gener de 2021, en relació a la situació de les barreres arquitectòniques per accedir al Parc
del carrer Sort i de la Plaça Ernest Lluch.
Dir-vos que és necessari sol·licitar un ajornament de l’esmentada pregunta per recavar la
informació necessària.
Ben atentament,”

4.- RGE núm. 4169, de 15 de gener de 2021
“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. Té coneixement l’Ajuntament del conflicte que hi ha actualment entre els socis del club
Atletico Centro Hospitalense que ha acabat als jutjats?
2. La Regidoria d’Esports ha fet alguna gestió o mediació per solucionar aquest conflicte que
pateix l’entitat?”

- 5534
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 per la
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Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva sol·licitud registrada el 15/01/2021 amb número 4169, i d’acord amb allò
que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, on
demana informació en relació amb qüestions relacionades entre els socis del Club Atletico
Centro Hospitalense, l’informem que:
Pregunta número 1: Té coneixement l’Ajuntament del conflicte que hi ha actualment entre els
socis del club Atletico Centro Hospitalense que ha acabat als jutjats?
Resposta: Som coneixedors.
Pregunta número 2: La Regidoria d’Esports ha fet alguna gestió o mediació per solucionar
aquest conflicte que pateix l’entitat?
Resposta: L’Ajuntament mai intervé als conflictes interns de les entitats esportives, donat que
la seva assemblea de socis és sobirana per prendre les decisions que estimin convenients. En
el cas de que les parts ens demanin mediació, no dubtarem en fer-ho.
Cordialment,”

5.- RGE núm. 4957, de 18 de gener de 2021
“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.
Diferents veïns i veïnes del Carrer Major 23-25 ens han traslladat que davant del seu edifici
s’aparquen motos dificultant la mobilitat de les persones.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines mesures ha pres l’Ajuntament per tal d’evitar aquesta situació?”

- 5535
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 4957 i data 18 de gener del 2021, 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 “Diferents veïns i
veïnes del Carrer Major 23-25 ens han traslladat que davant del seu edifici s’aparquen motos
dificultant la mobilitat de les persones...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
La normativa relativa a l’estacionament de les motocicletes està recollida al article 16 de la
ordenança de mobilitat.
“Article 16. Estacionament de motocicletes i ciclomotors de dues rodes com a norma general,
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el vehicles de motor de dues rodes, incloent els que davant tenen dues rodes però que
funcionen com a una unitat, han d’estacionar a la calçada.
1. L’estacionament a la calçada no senyalitzat s’ha de fer en bateria o semi bateria, i pot ocupar
una amplada màxima d’un metre i mig, sense sobresortir de la línia exterior de l’estacionament
dels altres vehicles. La separació respecte als altres vehicles ha de ser com a mínim de 50
centímetres.
2. Les motocicletes i els ciclomotors es poden estacionar damunt de les voreres de més de tres
metres d’amplada útils per a vianants, en cordó, quan no hi hagi a 100metres de distància del
lloc espais destinats especialment a aquesta finalitat. En cap cas podran estacionar en voreres
senyalitzada amb la prohibició d’estacionar, o al costat.
3. L’estacionament a la vorera, amb les prescripcions del punt 2 d’aquest mateix article, si no hi
ha senyalització expressa, s’ha de fer en una fila única, paral·lelament a la vorada i amb una
separació de 50 centímetres respecte de la vorada. Si hi ha escocells, s’ha d’estacionar dins de
l’espai que queda entre dos escocells consecutius, sense que sobresurti el vehicle de la seva
alineació. En qualsevol cas sempre s’ha de deixar, amb caràcter general, un espai mínim de
pas de 2metres. Excepcionalment, en les voreres de més de 5 m de vorera útil per als vianants,
es pot senyalitzar l’estacionament en bateria o semi bateria.
4. Es prohibeix l’estacionament de ciclomotors de quatre rodes sobre les voreres.
5. Es prohibeix lligar els vehicles a algun element del mobiliari urbà. L’Ajuntament, si cal, pot
retirar, fent servir els mitjans adequats, els cadenats, cadenes i qualsevol element que subjecti
el vehicle a algun element de la via pública. Tampoc no es poden deixar fixades les cadenes o
altres elements de subjecció al mobiliari urbà de la via pública, que rebran la consideració
d’abandonats i es podran retirar.
6. Es prohibeix l’estacionament davant dels passos de vianants o llocs d’accés a serveis,
mobiliari urbà o bé en els casos on es pugui destorbar el pas o constituir perill.
7. L’estacionament en una calçada senyalitzada s’ha de fer respectant l’àrea delimitada per
l’estacionament.
8. L’estacionament sobre voreres s’ha de fer circulant amb el motor aturat i sense ocupar el
seient. Per salvar el desnivell de la vorera cal utilitzar els guals habilitats en els passos de
vianants o bé sortir pel lloc més proper a l’estacionament amb les màximes precaucions i la
major seguretat possible.
Respecte a la queixa plantejada pel veïns al tram del carrer Major 23-25, s’ha comprovat que
l’amplada de la vorera és superior a 3 metres i tenint en compte les motocicletes estacionades
en cordó, queden lliures més de 2 metres de pas per vianants.
Tampoc existeix cap estacionament de motocicletes a menys de 100 metres d’aquesta
ubicació.
S’adjunta croquis i fotografia amb indicacions de la problemàtica:

158/163

Per tant, donant compliment a la normativa municipal actual les motocicletes estan
correctament estacionades i hi ha suficient espai a la vorera per els vianants.
El servei de Guàrdia Urbana, en els darrers tres anys, només ha estat requerit en una ocasió
per aquesta problemàtica.
Atentament,”

6.- RGE núm. 4972, de 18 de gener de 2021
“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.
Diferents veïns s’han queixat que en el passatge de la pau, zona de vianants, aparquen
vehicles així com han entrat furgonetes i camions que han provocat alguns desperfectes als
balcons dels veïns i veïnes?
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines mesures té previst l’Ajuntament per tal d’evitar aquestes situacions?”

- 5536
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 4972 i data 18 de gener del 2021, 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 “Diferents veïns
s’han queixat que en el passatge de la pau, zona de vianants, aparquen vehicles així com han
entrat furgonetes i camions...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
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El passatge de la Pau es troba senyalitzat correctament des de fa més de 20 anys amb la
senyalització dels vials de vianants, consistent en un cartell de 60 x 90 cm amb un senyal
reglamentari de circulació prohibida (R-100), amb especificació “Excepte guals” i un senyal
reglamentari de prohibició de parada i estacionament (R-307), amb especificació “A tota la
zona, inclòs ciclomotors”. Aquesta senyalització permet l’accés exclusivament als guals que hi
ha al vial i no permet l’estacionament, ni fins i tot la parada, a tots els vehicles, inclosos els
ciclomotors, degut a la problemàtica que generen aquests. Es fa especial menció al fet de que
el referit senyal es troba duplicat a ambdós costats de l’entrada al vial.
Les úniques mesures possibles a aquest vial, igual que a la resta de vials que presenten
característiques similars, és denunciar als vehicles que infringeixen no respectant la
senyalització esmentada.
S’adjunta detall de la senyalització.

El servei de Guàrdia Urbana no té coneixement, ni registrada cap incidència relacionada amb
danys a les balconades i per tant no s’ha actuat en aquest sentit.
Respecte a l’estacionament de vehicles a la zona de vianants, indicar que Guàrdia Urbana ha
actuat sempre que ha estat requerida.
Un cop consultades les incidències al programa de Central de Comandament, tenim
registrades 4 incidències de l’any 2020 (dos per vehicles a gual i dos per vehicles a illa de
vianants) i 2 incidències del dia 15 de gener de 2021.
Guàrdia Urbana actua d’ofici al Passatge de la Pau i a qualsevol ubicació de la ciutat,
denunciant aquelles situacions d’estacionaments indeguts de vehicles.
Atentament,”

c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Tinc cinc peticions. Per part de la Sra. Carmona, Sr. Toni Garcia, Sr. Coque García, Sr.
Rainaldo Ruiz i Sra. Nuria Lozano, d’acord?
Doncs comencem per la Sra. Lluïsa Carmona.
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SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Sí. Volíem preguntar sobre el tema de l’estat de les fonts públiques al nostre municipi, perquè
volem saber si es té la intenció o existeix un pla, per part del govern municipal, per al seu
manteniment i conservació, donat que es troben en un estat lamentable.
Moltes d’elles tenen a més a més un valor patrimonial important, com la de la plaça Espanyola,
la plaça Constitució, com a patrimoni immoble associat a la implantació de l’aigua canalitzada
al nostre poble l’any 1867, a través de la Torre de l’Aigua del repartidor i de cinc fonts en aquell
moment.
El mapa de la Diputació proposa que a més a més es protegeixin cinc d’aquestes fonts: la de la
plaça Espanyola, la font de la rambla Just Oliveras, la de la plaça Constitució i la de la plaça
Pirineus. Gairebé totes, com bona part del nostre patrimoni, es troben en molt males condicions
i amb risc també per a la salut públic, com la de la rambla, la de la plaça Espanyola i sense fer
honors a aquesta història tan important de la nostra ciutat, i encara ara la seva utilitat pública i
social.
Ens agradaria saber què pensa fer el govern municipal en relació a aquesta situació tan greu,
tant des del punt de vista del patrimoni de la nostra ciutat, com des del punt de vista de la salut
pública. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Ens agradaria saber si ja tenen l’estudi sobre els problemes estructurals del
bloc Ciutat Comtal que està realitzant la UPC. En el seu moment ens van traslladar que aquest
estudi estaria finalitzat al mes de gener i si està acabat hi voldríem tenir accés. També faríem la
petició a l’equip de govern que fes i convoqués una reunió, no únicament amb Esquerra
Republicana, sinó amb tot els grups polítics per tal de poder conèixer el seu contingut.
També tornar a preguntar a veure si el Sr. Cristian Alcázar ja ha recuperat la memòria, i ens pot
dir quins són els motius pels què va acomiadar el Sr. Cris Plaza amb una indemnització de
47.000 euros.
Des d’aquest grup municipal també demanem a l’Alcaldessa que creï una comissió per tal
d’esbrinar les irregularitats en la gestió de l’estadi municipal de futbol fins a l’any 2014,
irregularitats que va posar en coneixement el club ara fa un any.
I finalment també en el solar de l’avinguda del Carrilet amb Pau Casals, davant d’on estan fent
una nova promoció de pisos, la M., el M. i el seu fill de quatre mesos, en plena pandèmia i
onada de fred, estan vivint en una barraca que malauradament va patir un incendi.
Voldríem preguntar a l’Alcaldessa què han fet vostès durant aquests quatre mesos i com es pot
permetre una situació tan inhumana com aquesta.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
La pregunta és si el govern té constància de l’estat en què es troba la zona nord de la ciutat,
tota la zona de Can Rigalt, que s’ha convertit en un abocador, no és la primera vegada que
parlem del tema, s’han presentat mocions a més, però es troba en un estat actualment
lamentable, on hi ha també barraques, hi ha gent vivint allà, també cotxes no només
abandonats, sinó gent vivint a cotxes. I si tenen previst fer algun tipus d’actuació per dignificar
aquesta zona, perquè a més el contrast amb el que és el parc metropolità de Can Rigalt, a la
part de Barcelona, fa caure la cara de vergonya de ser de L’Hospitalet.
Llavors la pregunta és quines actuacions tenen previstes fer per a dignificar aquesta zona, a
banda del tema patrimonial de la recuperació de la masia de Can Rigalt que ja no insistiré.
Gràcies.

161/163

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta. Nos gustaría, desde el grupo municipal de Ciudadanos, aprovechar el
turno de ruegos y preguntas para felicitar y dar la bienvenida a la Sra. Iman Aisa y desearle
sinceramente que en el desempeño de sus funciones ejecutivas tenga el mayor de los aciertos,
porque eso significará por un lado el tino de su elección, y por el otro que la ciudad y sus
ciudadanos se beneficiarán de su experiencia y buen trabajo. Le reitero la bienvenida. Gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Perdó, que m’he despistat amb la mà. Volíem preguntar, volíem saber, des del grup d’Esquerra
Republicana volíem saber sobre la biblioteca del barri de Santa Eulàlia, quin és el destí o què
té pensat aquest ajuntament, perquè ens han comunicat, no sabem del cert, sembla que es vol
tancar i voldríem saber exactament quin és el destí o quin és el projecte que té l’Ajuntament per
a la biblioteca de Santa Eulàlia. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Em sembla que no hi ha cap més pregunta, però sí m’havia demanat la paraula el Sr.
Jesús Husillos per aclarir algunes qüestions que s’han plantejat. Sr. Husillos.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. És per respondre al Sr. García en relació a la família o al cas
d’aquesta família que plantejava, per raons òbvies.
Primer, vagi per endavant, estem parlant d’un menor i per tant seré limitat en la informació que
li puc facilitar. No tinc cap inconvenient, si vol demà en podem parlar i li facilito més detalls,
però atès el caràcter públic d’aquest Ple i atenent els drets d’aquest menor, jo crec que primer
de tot ha d’anar per davant un cert criteri de prudència.
En tot cas, sí que li puc assegurar que a aquesta família se li ha ofert en diferents ocasions un
recurs d’allotjament que han rebutjat de manera reiterada. I és més, ahir mateix a la tarda vaig
estar parlant amb la pròpia directora general de la Direcció General d’Atenció a la Infància, és a
dir, per tant, la màxima autoritat en quant a protecció a la infància, a efectes de que aquesta
institució valorés també la situació relativa a aquest menor, situació que també la DGAIA està
al cas i que en fi...
Però insisteixo, estem al cas, la família ha reiterat, el pare i la mare, han reiterat la seva
negativa a ser acollits a un allotjament i per tant en fi, com el que passa és que a diferència
d’altres casos similars, aquí hi ha un menor, i precisament per això també la DGAIA tindrà
alguna cosa a dir, per no dir que serà l’actor principal arribat el cas.
I en tot cas, li reitero, demà si vol en parlem i privadament podem compartir algun detall més.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs quedaria inicialment contestada, però a partir d’aquí crec que seria interessant
que es poguessin veure i que poguessin parlar d’aquestes qüestions.
Per altra banda, la resta de temes que s’han plantejat seran contestats per escrit, i bé, crec que
hem exhaurit l’ordre del dia i essent una hora raonablement prudencial, d’acord amb l’històric
que tenim en els Plens telemàtics, aixequem a aquestes hores la sessió.
Moltes gràcies i reiterem la benvinguda a la nostra nova regidora, la Iman Aisa. Fins a un altre
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moment. Gràcies.

I no havent més assumptes que tractar, la Presidència aixeca la sessió, essent les vint hores i
trenta-tres minuts del dia vint-i-set de gener de dos mil vint-i-un, de la qual, com a Secretària en
dono fe.
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