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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 4/2020
Data: vint-i-set de maig de dos mil vint
Hora: 10:31 hores fins a les 13:36 hores
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
Jaume Graells i Veguin
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
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Interventora general
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Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article l’art. 46.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la disposició addicional
tercera, del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per motiu de la situació de l’estat d’alarma
derivada de la COVID-19, declarada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, vigent a la
data de la convocatòria per la pròrroga efectuada pel Reial Decret 514/2020, de 8 de maig, i
en la data d’aquesta sessió per la pròrroga efectuada pel Reial Decret 537/2020, de 22 de
maig.

…/…

2

SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes avui iniciem el ple ordinari del mes de maig.
Comencem el ple i abans dir, que ahir en el consell de ministres es va decretar el dol oficial.
Nosaltres en el mes d’abril com ja vam comentar a la Junta de Portaveus, vam fer un minut
de silenci, un minut en record de totes les víctimes de la COVID-19. També de
reconeixement a totes les persones que han treballat, de tot el personal essencial que ha
estat cooperant a la nostra ciutat.
Per altra banda també es va aprovar una moció per la qual es va decidir posar el crespó a
les nostres banderes. Per tant aquesta baixada de bandera la farem fins el 5 de juny que és
quan finalitza aquest dol oficial.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els 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.

La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Secretària que faci lectura de la declaració
institucional, el text de la qual ha estat aprovat a la Junta de Portaveus.
“DECLARACIÓ
INSTITUCIONAL
TREBALLADORES DE NISSAN.

DE

SUPORT

ALS

TREBALLADORS

I

Els grups polítics integrants de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat manifesten el seu
total suport als treballadors i treballadores de Nissan, que, des del 4 de maig del 2020, es
troben en vaga indefinida per la incertesa a què s’enfronten davant el possible cessament
de l’activitat industrial de Nissan als centres de treball de la Zona Franca (Barcelona),
Montcada i Reixac i Sant Andreu de la Barca.
El Ple de l’Ajuntament insta totes les institucions al més alt nivell (Govern de la Generalitat i
Govern central) a promoure totes les accions necessàries per interpel·lar la direcció de
Nissan perquè mantingui actives les plantes de fabricació de Nissan i l’ocupació que en
depèn.
El Ple de l’Ajuntament també observa amb preocupació les conseqüències que una mesura
tan dura pot comportar per al conjunt de proveïdores i empreses auxiliars que treballen per a
Nissan i que afecta més de 20.000 treballadors i treballadores a Catalunya, molts dels quals
són veïns i veïnes de la Ciutat.
El Ple de l’Ajuntament vol manifestar que el sector de l’automoció és un motor important de
l’economia, amb teixit industrial que genera riquesa i dóna feina a centenars de milers de
treballadors i treballadores a Catalunya.
Per tot això, l’Ajuntament de l’Hospitalet insta la direcció de Nissan a replantejar-se les
seves possibles decisions dràstiques i exigeix una solució que permeti el manteniment de
l’ocupació, tant directa com indirecta, del conjunt de persones treballadores, ateses les
enormes conseqüències socials que pot tenir al territori.”
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SRA. ALCALDESSA
D’acord, un cop s’ha fet lectura, crec que recull el sentiment de tots el grups polítics, els hi
desitgem molta sort als treballadors i treballadores de Nissan, perquè la seva sort també és
la nostra.
Passem ja a l’ordre del dia i a la lectura i aprovació de l'esborrany de l'acta corresponent a la
sessió del 29 d’abril de 2020.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 29 D’ABRIL DE 2020.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 29 d’abril de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s’aprova dita Acta 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 transcriurà al Llibre d'Actes.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 1 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres

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

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4714/2020, DE 7 DE
MAIG, PEL QUAL ES MODIFICA L'ACTUAL DIVISIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL
DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET VIGENT SEGONS EL DECRET 5700/2019, DE
17 DE JUNY. AJT/34477/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 4714/2020, de 7 de maig, pel qual es modifica l'actual divisió de
l'administració municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet vigent segons el decret 5700/2019,
de 17 de juny, que literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA L'ACTUAL DIVISIÓ DE
L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET VIGENT
SEGONS EL DECRET 5700/2019, DE 17 DE JUNY.
ATÈS que amb motiu 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 ciutat va dictar el Decret
5700/2019, de 17 de juny, pel qual es va determinar la divisió de l’administració municipal en
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nou àrees executives.
VISTA la providència de l’alcaldia de 6 de maig de 2020, per la qual, per motius de millora
en la gestió, insta la modificació del Decret 5700/2019, en dos aspectes:
a) La coordinació i la gestió relacionada amb el temps lliure dels esplais i els
agrupaments, que actualment està assignada a l’Àrea d’Innovació i Cultura passi a
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, dins de l’apartat de Joventut.
b) Concretar que l’impuls, el seguiment i la coordinació del programa del Districte
Cultural, s’integri dins de l’Àrea d’Innovació i Cultura, a l’apartat d’Innovació.
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 d’altres funcions, la d’establir l’organització i l’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 (BOPB 12.01.2012), a l’art. 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 (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 de règim local,
RESOL:
PRIMER.- MODIFICAR el Decret 5700/2019, de 17 de juny, en el sentit següent:
a. Al dispositiu SEGON, a l’apartat VIII. ÀREA D’INNOVACIÓ I CULTURA, epígraf
2. CULTURA, es suprimeix el subapartat m. “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
l’ordenança reguladora de subvencions”, mantenint la numeració de la resta de
subapartats.
b. Al dispositiu SEGON, a l’apartat VII. ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I
JOVENTUT, epígraf 3. JOVENTUT, s’incorpora com a subapartat 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 l’ordenança reguladora de subvencions”. I l’actual apartat l. passa a
renumerar-se com a apartat m.
c. Al dispositiu SEGON, a l’apartat VIII. ÀREA D’INNOVACIÓ I CULTURA, epígraf
1. INNOVACIÓ, afegir un nou subapartat e. “L’impuls, el seguiment i la coordinació
del programa del Districte Cultural”.
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/a nou/va alcalde/ssa.
TERCER.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que tingui lloc, en compliment del
que disposa l’art. 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
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QUART.- FER PÚBLIC aquest Decret en el portal web municipal, en compliment de l’art. 9.1
de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret, al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretària de
l’Ajuntament, a la Gerència Municipal, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General
Municipal, i a la Tresoreria Municipal 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 fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis
s’iniciaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
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 numero de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4737/2020, DE 8 DE
MAIG, PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 5703/2019, DE 17 DE JUNY, PER AL
NOMENAMENT DE LA REGIDORA DE GOVERN DE JOVENTUT. AJT/34875/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 4737/2020, de 8 de maig, pel qual es modifica el Decret 5703/2019, de 17
de juny, per al nomenament de la regidora de govern de Joventut, que literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA EL DECRET 5703/2019, DE 17 DE
JUNY, PER AL NOMENAMENT DE LA REGIDORA DE GOVERN DE JOVENTUT.
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
roman vigent en l’actualitat, amb la modificació efectuada pel Decret 4714/2020, de 7 de
maig.
ATÈS que pel Decret núm. 5703/2019, de 17 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, així com es van delegar facultats en aquests
òrgans, complementat pel Decret de l’alcaldia 5709/2019, de 20 de juny, en el qual es va
nomenar una regidora adjunta, ambdós Decrets es van publicar al BOPB d’1.07.2019.
VISTA la providència de l’alcaldia de 7 de maig de 2020, que per motius de d’especialització
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en la gestió de la matèria de joventut, insta la modificació del Decret 5703/2019, en el sentit
de nomenar l’actual regidora adjunta, Sra. Laura Garcia Manota, com a regidora de govern
de Joventut, dins de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4. g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 21 del vigent
reglament orgànic de govern i administració,
RESOL:
PRIMER.- REVOCAR el nomenament de la regidora Sra. Laura Garcia Manota com a
Regidora adjunta de joventut, i NOMENAR-LA com a Regidora de govern de joventut, dins
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, i a tal efecte donar nova redacció a l’apartat SISÈ del
Decret 5703/2019, de 17 de juny, en el sentit següent:
SISE.- NOMENAR la Regidora Sra. Laura Garcia Manota, com a Regidora de govern,
dins l’Àrea D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT, 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, la qual 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”.
SEGON.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades als Decrets
5703/2019, de 17 de juny i 5709/2019, de 20 de juny (publicats al BOP d’1.07.2019).
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’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, i en la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb l’art. 38.5 del
Reglament de Govern i Administració i l’art. 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 propera sessió que tingui lloc, en compliment del
que disposa l’art. 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 Secretària de
l’Ajuntament, a la Gerència Municipal, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General
Municipal, i a la Tresoreria Municipal i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament,
mitjançant la publicació a la Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la regidora Sra. Laura Garcia Manota, als efectes de
l’acceptació del seu nomenament i als/a les regidors/es de la corporació fent constar que els
terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos
durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis
s’iniciaran des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
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 numero de
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membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Buenos días a todos los presentes. Gracias Sra. Alcaldesa. Hoy se nos presentan dos
decretos que van encaminados a paliar ya los efectos visibles del estado de alarma.
Por un lado, el relativo a alquileres sociales que forman parte del patrimonio del
Ayuntamiento, desde el PP lo vemos con buenos ojos, como no puede ser de otra manera.
Tendremos que analizar la situación de esas familias para poder implementar
progresivamente nuevas ayudas más allá del estado de alarma si fuera necesario, que
mucho me temo que será así.
Sobre todo porque se establecen como termino final los 4 meses en la reducción del 50%
del pago del alquiler social para aquellos inquilinos que estén al corriente de pago. Y a lo
mejor podemos pensar que esos 4 meses pueden ser insuficientes, tenemos que ir viendo.
En el otro supuesto, el Ayuntamiento en este caso, a través del decreto lo que plantea es
una moratoria en el pago. Nosotros lo que entendemos es que, si esas familias ya no
podían hacer frente al pago de alquileres sociales, pues que difícilmente ahora puedan
hacer frente al pago.
¿Por qué no se les condona?, sino, esas personas van a tener que pagar en los próximos
meses su alquiler más los pagos de los meses atrasados.
Por tanto, nosotros entendemos que es positivo pero en cualquier caso tendremos que ir
viendo cual es el desarrollo puntual de cada una de esas medidas para ir implementando.
El segundo decreto suspende todos los actos instituciones públicos, fiestas y
concentraciones en espacios públicos o instalaciones municipales (equipamientos,
dependencias, etc.), incluidas las fiestas mayores de los barrios y las verbenas hasta el 31
de julio 2020. También entendemos que no puede ser de otra manera.
Desde el PP instamos al equipo de gobierno, como ya hemos dicho en alguna otra ocasión,
pues a utilizar el dinero que iba destinado a las fiestas de barrio, comisiones de fiestas, etc.
a paliar los efectos que el COVID-19 ha dejado en las familias, comerciantes y autónomos
de la ciudad.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Buenos días. Nada, ahondar un poco en lo que ha dicho Sonia. Estamos de acuerdo con
estos decretos, los dos decretos vienen a ahondar en lo que hemos ido diciendo.
Evidentemente está hecho para paliar un poco este tránsito que vamos a tener los vecinos y
vecinas en cuanto todo lo que se nos viene encima.
Entonces, todo lo que se haga en esta dirección, estaremos siempre de acuerdo y
evidentemente lo vemos con muy buenos ojos. Para que vea el gobierno, que cuando hace
este tipo de cosas, nosotros siempre estamos ahí, apoyando como no puede ser de otra
manera.
En cuanto al decreto número dos, también nos parece bien que se haga esa pedagogía.
Que se explique a la gente que todavía estamos en situación de peligro y que la gente se dé
cuenta y tome conciencia de que no se puede ir alegremente por ahí haciendo cosas que
nos hagan sufrir, que serían malas para la economía y para la salud.
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Así que, estamos encantados de que se hayan hecho estos dos decretos y aquí tenemos
que estar como no puede ser de otra manera al lado del gobierno.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bon dia, nosaltres reiterem el nostre suport a aquestes mesures que s’estan prenent
especialment, les que van destinades a les persones amb major vulnerabilitat social.
Evidentment estarem sempre al costat dels veïns i veïnes. Tornem a posar-nos a disposició
per a qualsevol mesura, qualsevol aportació que poguéssim fer des de el nostre grup
municipal.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per manifestar també aquest recolzament a aquest dos decrets. Ens centrarem més
concretament en el punt numero 12, parlarem de les diferents mesures que aplicarà
l’ajuntament.
Nosaltres les compartim, estem a disposició del govern per ajudar a totes les tasques que
siguin possibles, però ja farem la intervenció més concreta en el punt numero 12.

SRA. ALCALDESSA
Agrair en tot cas, el posicionament, encara que sigui un donar compte. Anirem veient,
contestant una mica a la Sra. Esplugas. Són mesures provisionals que en funció de com
vagi evolucionant aquesta crisi, doncs anirem adaptant i per tant no donem per fet que
podem prorrogar-les. Temps tindrem per analitzar quines són aquestes propostes o d’altres
que puguin anar sorgint.
ACORD 3.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 4545 i 4655,
DE 15 i 29 D’ABRIL DE 2020, RESPECTIVAMENT, PELS QUALS S’ADOPTEN
MESURES EXTRAORDINÀRIES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19, DURANT
LA SEGONA I TERCERA PRÒRROGUES DE L’ESTAT D’ALARMA DES DE LES 00:00
HORES DEL 12 D’ABRIL FINS LES 00:00 HORES DEL 10 DE MAIG DE 2020.
AJT/23345/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa – Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VISTOS els Reials Decrets 487/2020, de 10 d’abril, i 492/ 2020, de 26 d’abril, pels quals es
disposen la segona i tercera pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
VISTOS els Decrets d’Alcaldia núm. 4545 i 4655, de dates respectives de 15 i 29 d’abril de
2020, dictats com a conseqüència de la COVID-19 durant la segona i tercera pròrrogues de
l’estat d’alarma, que abasta el període comprès entre les 00:00 hores del 12 d’abril fins les
00:00 hores del 10 de maig de 2020.
ATÈS que els citats Decrets van ser dictats en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei
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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 en data 12 de maig de 2020.
A proposta de l’Alcaldia - Presidència, previ el dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- Els decrets dictats per l’Alcaldia - Presidència durant la segona i tercera
pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que
abasta el període comprès entre les 00:00 hores del 12 d’abril fins les 00:00 hores del 26
d’abril de 2020, pel qual s’adopten mesures extraordinàries com a conseqüència de la
COVID-19:
A) Decret núm. 4545/2020, de 15 d’abril, relatiu a la moratòria de rendes arrendatícies
establerta als articles 3 a 9 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març (exp.
23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- DETERMINAR, per a les persones titulars de contractes d’arrendament
d’habitatges que formin part del patrimoni municipal i que a 31 de març de 2020 es
trobessin al corrent de pagament de la seva renda, una reducció del cinquanta per cent
(50%) de la renda arrendatícia durant el temps que duri l'estat d'alarma decretat pel
Govern i les mensualitats següents si aquell termini fos insuficient en relació amb la
situació de vulnerabilitat provocada a causa de l'COVID-19, amb un màxim, en tot cas,
de quatre mesos.
Per tal de gaudir d’aquest dret, la persona titular del contracte d’arrendament haurà de
formalitzar la seva petició mitjançant sol·licitud adreçada a l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, segons model que s’adjunta com annex a la
present resolució, des de l’endemà en que es faci públic aquest Decret i fins el dia 1 de
maig de 2020.
La persona titular del contracte d’arrendament que compleixi amb les condicions
relacionades anteriorment, podrà optar entre acollir-se a la determinació prevista a la
present resolució o a la determinada a la resolució següent, de forma que ambdues no
són acumulatives.
SEGON.- DETERMINAR, per a les persones titulars de contractes d’arrendament
d’habitatges que formin part del patrimoni municipal i que no es trobin en el supòsit
contemplat a la resolució anterior, una moratòria automàtica en el pagament de la seva
renda, la qual es prolongarà mentre duri l'estat d'alarma o mentre persisteixi la situació
de vulnerabilitat provocada pel COVID-19, amb un màxim de quatre mesos. Un cop
superada aquesta situació, l'arrendatari tornarà la quota o quotes no pagades al llarg
d'un període de tres anys, el de la vigència del seu contracte si aquest fos inferior o, en el
seu cas, en aquells contractes que es renovessin dins d’aquest període i fins al termini
màxim establert, sense que es pugui aplicar cap tipus de penalització ni interessos.
Per tal de gaudir d’aquest dret, la persona titular del contracte d’arrendament haurà de
formalitzar la seva petició mitjançant sol·licitud adreçada a l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, segons model que s’adjunta com annex a la
present resolució, des de l’endemà en que es faci públic aquest Decret i fins el dia1 de
maig de 2020.
TERCER.- APROVAR el model de sol·licitud annex al present Decret, relatiu a la
sol·licitud de moratòria prevista a l’article 4 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març,
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de mesures urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID19.
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, als òrgans directius,
al Servei de Programació I Pressupostos i a la Tresoreria Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les interessats/des, i als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, fent constar que els terminis per a la interposició dels recursos
que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma,
per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020,
de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi
sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà des del dia hàbil
següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
B) Decret núm. 4655/2020, de 29 d’abril, relatiu a la suspensió d’actes públics i de festes
fins el 31 de juliol de 2020 (exp. 23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment,
la següent:
“PRIMER.- SUSPENDRE tots els actes institucionals públics, festes i concentracions a
espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.), incloses les
festes majors dels barris i les revetlles, fins el 31 de juliol de 2020.
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 i al personal directiu.
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, fent constar
que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions
addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, resultant afectat pel disposat a la disposició addicional vuitena del Real
Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19. El còmput dels
terminis s’iniciarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de
l’estat d’alarma.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la
Tresoreria Municipal.
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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.”

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
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 numero de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el PP nos vamos a abstener. Es una modificación de crédito extraordinario por un
importe de casi 5 millones de euros, que van a amortizar la deuda anticipada de la
inejecución de las inversiones financieramente sostenibles del ejercicio 2019.
Lamentamos que constantemente nos estamos quejando que no podemos hacer
inversiones, pero resulta que cuando las podemos hacer no se hacen y lo que se va es a
amortizar deuda. Por tanto el PP se va abstener en este punto.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Marín. Respecte a les modificacions de crèdit en primer lloc una consideració
de caràcter general a totes elles.
Dèiem al Ple anterior que tot i que n’érem plenament conscients de que l’impacte social,
econòmic i laboral de la pandèmia de la COVID-19, sobre les condicions de vida
profundament precaritzades de la ciutadania, no permetria executar el pressupost que vam
aprovar el passat mes de febrer, i que aquesta execució s’aniria apartant cada cop més del
mateix, sent necessaris tots els recursos que es poguessin obtenir, especialment si tenim en
consideració que aquest Ajuntament, no només aquest, però aquest concretament, no pot
disposar de més del 20% dels excedents corresponents a exercicis anteriors. Malgrat que
L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem s’ha expressat de manera reiterada que
no compartim el recurs excessivament freqüent de l’equip de govern a la tècnica de la
modificació de crèdit.
Però partint de la base de que aquest exercici el pressupost executat estarà completament
allunyat de l’aprovat per motius aliens a l’equip de govern, no definirem els nostres
posicionaments en funció de la figura emprada, sinó del fons de l’assumpte.
Dit això, pel que fa a la l’expedient de modificació del crèdit núm. 14, davant d’un context de
múltiples crisis relacionades amb l’alerta sanitària per la pandèmia de la COVID-19, cal
posar al centre de la nostra acció política des del municipalisme, les necessitats i
preocupacions de les persones.
Precisament per aquest motiu, resulta encara més incomprensible no poder disposar
legalment a data d’avui de més del 20% del superàvit.
Fa que per abordar la crisi econòmica i social a la que ens haurem d’enfrontar, sigui urgent
habilitar als ajuntaments a la utilització dels seus recursos, bé mitjançant la derogació de la
LRSAL, o bé amb la suspensió de les normes.
Mentrestant ens veiem en la necessitat, degut a la situació de força major, de recórrer a la
figura de la modificació de crèdit, per tal de poder atendre a les despeses generals
necessàries per al funcionament essencial de l’administració local.
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En base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem ens
posicionarem favorablement respecte a aquest dictamen. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Creo que se han comentado cosas interesantes por parte de los intervinientes anteriores a
mí. Sabe el gobierno que no somos fans de las modificaciones de crédito, algunas se
justifican, otras menos y algunas veces se hace un cajón de sastre donde se pasan cosas
que podríamos estar de acuerdo y otras no.
En este caso, se nos ocurre una cosa. Si tenemos superávit, a veces estas partidas, pues
no sé, se podría bajar como hemos dicho muchas veces el IBI.
Entendemos que esto está hecho en este momento con una intención buena, aunque esté
hecho con modificación de crédito. Pero se nos hace duro no votarlo a favor porque tiene la
intención que tiene. Ahí vamos a estar siempre a lo largo de esta terrible crisis.
Por lo tanto vamos a votar a favor, haciendo esa consideración que creemos que realmente
se abusa de las modificaciones de crédito.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Voldria saludar que no ho he fet abans a tots a tots els veïns i veïnes, que ens segueixen de
manera telemàtica i també als treballadors i treballadores de Nissan, als quals, els hi volem
donar el nostre recolzament i el nostre suport durant aquesta vaga indefinida per exercir els
seus drets.
També com fem des de fa més de 2 anys i mig a cada Ple, demanem la llibertat de les
preses i presos polítics tal com està dient Amnistia Internacional.
Sobre el punt 4, nosaltres ens abstindrem. Crec que és una modificació de crèdit que al
govern no li agradaria presentar. Perquè ha de complir una legalitat. Una legalitat que
nosaltres en aquest tema no estem d’acord. És la llei d’estabilitat pressupostària, hi ha un
romanent de l’anterior pressupost que obliga la llei a gastar-se en el pagament del deute.
Des d’aquest grup municipal el que reclamem, i després parlarem en una moció, és que
aquesta llei d’estabilitat pressupostària en un moment de crisi, com ara, que els estalvis d’un
ajuntament puguin fer-se servir al 100% en polítiques per fer front a aquesta crisi econòmica
que estem patint, i no únicament aquest 20%.
Per tant, la nostra abstenció perquè no compartim la llei, perquè creiem que aquesta llei ha
de canviar de manera urgent. I en lloc de destinar el 20% del superàvit a polítiques del
COVID-19, creiem que ha de ser el 100%. No és moment de pagar el deute, sinó d’utilitzar
aquest superàvit per a polítiques socials.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Bon dia, com han fet els meus companys i companyes, saludar a tothom que avui ens
segueix en aquest segon Ple telemàtic. I dit això, per explicar o aclarir alguna qüestió
respecte aquest punt.
Pensin que estem parlant de romanents positius d’altres exercicis. Sempre esperem a que
es facin les adequacions per part del govern de poder no destinar directament a amortitzar
deute, sinó a inversions financerament sostenibles o allò que acordin.
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El que succeeix és que quan això passa, passa normalment a meitat de l’any que aprova al
maig, juliol i els terminis per després poder executar aquestes inversions són molt curts.
Què succeeix? Que tenint en compte la complexitat del procés de licitació, a més a més
quan arriba el 31 de desembre o el límit que queda fixat a la norma, tots aquells que no
s’han pogut executar o per manca de temps, o els tornem a posar com a romanent o els
tornem a posar cap a l’amortització de deute.
Per tant això que portem avui és, o bé que han hagut baixes a algunes licitacions
d’inversions financerament sostenibles o perquè no ha donat temps per executar el conjunt
de la inversió que es va definir una vegada feta l’autorització per part del govern central i tot
allò que no s’ha pogut executar va a l’amortització de deute.
Com han dit alguns de vostès, aquest és un destí que nosaltres no voldríem. Sabem que
compartim, crec que tots plegats, compartim la necessitat i la voluntat de poder disposar
d'aquests diners, que no deixen de ser diners del ciutadà de L’Hospitalet.
Poder destinar entre tots plegats a qui nosaltres considerem més eficient, però ens hem de
circumscriure al que ens permet la norma. I amb aquest acord és el que fem avui.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 4 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 14 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 91/2020, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
AJT/22772/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
21 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 6 vots 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 de la representant del
PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
núm. 2247/2020, de 21 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2019.
ATÈS que en l’apartat tercer de l’esmentada resolució es determina d’acord amb el que
disposa l’article 32 i la Disposició Addicional 6a de la LOEPSF, que s’ha de destinar a
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l’amortització anticipada del deute l’import de 4.898.518,20 €, procedents de la inexecució
de les inversions financerament sostenibles d’exercicis anteriors.
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel que es
determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple Municipal a proposta
del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 45/2020 de compliment de
LOEPSF i 46//2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits que integra la Modificació de crèdit 14 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, té per finalitat l’amortització anticipada de deute d’aquesta administració pública,
finançat, en aplicació de la normativa vigent, amb la inexecució de les inversions
financerament sostenibles d’exercicis anteriors, la qual cosa repercutirà en la disminució
dels imports per interessos corresponents, alleujant d’aquesta forma l’economia municipal i
per tant, protegint l’interès general i el funcionament bàsic del serveis municipals.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació de la tramitació del present procediment d’aprovació
de modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat
amb l’apartat quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius
que consten a la part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 14 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 91/2020 en la modalitat de Crèdit
extraordinari per import de 4.898.518,20 corresponents a la incorporació de romanents de
crèdits provinents de l’amortització anticipada del deute procedents de la inexecució de les
inversions financerament sostenibles d’exercicis anteriors segons es recull en la Resolució
núm. núm. 2247/2020, de 21 de febrer de liquidació del pressupost de l’exercici 2019,
d’acord amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
23.349.420,91
4.898.518,20
6.076.007,19
0,00
48.190.742,23
4.898.518,20
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
1.308.158,68
0,00
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
0,00
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
48.190.742,23
4.898.518,20

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
28.247.939,11
21.576.007,19
314.489.260,43
DEFINITIU

95.265.972,69
112.190.358,75
2.245.000,00
20.736.872,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
314.489.260,43

TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat)”.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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 numero de
membres.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Entendemos verdaderamente que la herramienta de modificación de crédito que se nos
plantea por un crédito de más de 200.00 euros, que va destinado a suministros materiales y
a medidas a llevar a cabo para vencer el COVID-19, es positiva.
Entendemos en este caso que la modificación de crédito es justificable, es sobrevenido y
por tanto votaremos a favor de este punto.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Moltes gràcies, respecte a la modificació de crèdit numero 15 i donant per reproduïdes les
reflexions efectuades al punt anterior.
És cert que ens trobem en una situació que l’execució pressupostària s’allunyarà cada cop
més del pressupost aprovat per aquest 2020 i la raó és clara: no era possible preveure
l’existència de tot un seguit de necessitats absolutament essencials, tant de la població, com
per la prestació dels serveis municipals i el normal funcionament de l’administració,
causades per una situació, clarament, de força major, i a les que s’ha de fer front amb un
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important sobrecost pel pressupost anual, com al cas que ens ocupa.
La COVID-19 ha provocat un important augment de la mortaldat, que algunes fonts xifren en
un 65% respecte al mateix període de l’any anterior. Aquesta situació, combinada amb el fet
de que gairebé 3 de cada 4 inhumacions segueixen la tècnica de la incineració, ha generat
unes necessitats al municipi que aquesta modificació de crèdit intenta atendre.
D’igual forma, en un escenari de teletreball del personal municipal, que ha originat un
increment del 20% de connexions remotes, amb saturació en alguns horaris i, per tant,
incapacitat per a monitoritzar les connexions, o garantir la seva protecció front a intrusions;
per a garantir la necessària protecció de dades de la ciutadania i del propi Ajuntament,
gestionades per l’administració municipal, ens sembla justificada la inversió en un sistema
de connexió remota amb VPN, amb un tallafoc prou eficaç que garanteixi un correcte
funcionament de la intranet de l’Ajuntament sense riscos informàtics.
En conseqüència, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem ens pronunciarem
favorablement respecte a aquesta modificació de crèdit.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa, este es un ejemplo claro de donde se puede justificar una
modificación de crédito. Estamos de acuerdo y evidentemente así lo expresamos, no es que
estemos en contra de las modificaciones de crédito, que están para lo que están y aquí se
justifica plenamente.
Se trata de destinar la partida de inversiones públicas de 270.000 euros, en la red pública
de comunicación para el teletrabajo que cada día se va implementando más, actuaciones de
contingencia respecto al COVID-19, estamos absolutamente de acuerdo.
Para que vean ustedes, que tenga en cuenta el gobierno, así nos hemos manifestado el
resto de portavoces, que no es que estemos para meternos con el gobierno porque hacen
modificaciones de crédito, cuando las hacen bien hechas se las apoyamos.
No solamente es que lo digamos nosotros es que se lo dice la propia Intervención. En esto
también tomamos nota. En cualquier caso estamos totalmente de acuerdo, se justifica y
todo nuestro apoyo a favor, como no puede ser de otra manera, porque está plenamente
justificado.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Respecte a aquest dictamen votarem a favor d’aquesta modificació de crèdit, una
modificació de crèdit per destinar aquests recursos per fer front a aquesta crisi imprevista de
la COVID-19 i per tant també per adaptar aquesta administració a la nova situació del
teletreball.
Per tant són modificacions de crèdit necessàries per adaptar la administració de L’Hospitalet
a aquesta urgència, a aquestes necessitats que hem de fer front des d’aquesta ciutat i
també l’adaptació d’aquesta administració a la nova realitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 15 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
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L’EXPEDIENT 92/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/22989/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 49/2020 de compliment de
LOEPSF i 50//2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit que integra la Modificació de crèdit 15 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, té per finalitat la dotació de crèdit necessari per fer front a les despeses ocasionades
per la situació actual d’alarma i corresponents a l’adquisició de columbaris per al cementiri
municipal i la instal·lació d’un sistema de seguretat informàtica, per tant, estretament
vinculades a fets justificatius derivats de l’estat d’alarma i són indispensables per la
protecció de l’interès general i per al funcionament bàsic dels serveis que presta aquesta
administració.
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El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació del present procediment d’aprovació de modificació de
crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat amb l’apartat quart
de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius que consten a la
part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 15 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 92/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit extraordinari (273.435,82 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
28.247.939,11
0,00
6.076.007,19
0,00
53.089.260,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
1.308.158,68
0,00
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
-273.435,82
273.435,82
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
53.089.260,43
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
28.247.939,11
21.576.007,19
314.489.260,43
DEFINITIU

95.265.972,69
112.190.358,75
2.245.000,00
20.736.872,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
314.489.260,43

TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 6 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
En este punto el PP se va a abstener. Es un crédito extraordinario por un importe de más de
300.000 euros, que nosotros entendemos que es para pagar deudas antiguas.
En el caso de unas obras de asfaltado del año 2017 y nos lo traen junto con medidas del
COVID-19, en concreto la compra de portátiles para hacer frente al teletrabajo por parte de
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la administración.
Por eso vemos que no tiene demasiado sentido mezclar las dos cosas en este caso y más
cuando el certificado final de obra para la empresa Tecnología de Firmas, pues es una
empresa que llevó a cabo ya el asfaltado en el 2017.
Por lo tanto es una factura antigua. Nos preocupa y no entendemos que aún nos queden
por pagar estas facturas.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En quant a la modificació de crèdit núm. 16, de baixa per anul·lació de crèdit extraordinari,
L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem realitzarem consideracions
diferenciades respecte a cada un dels dos expedients abans d’expressar el nostre
posicionament.
Pel que fa a l’adquisició de material informàtic, en concret terminals portàtils, per tal de fer
possible el teletreball del personal municipal, que ha generat una necessitat d’eines
informàtiques de les que no se’n disposava, forma part de les necessitats extraordinàries
associades a la pandèmia i, per tant, ens sembla absolutament justificat.
En canvi, per entendre que, més enllà de les liquidacions i certificacions finals d’obra per al
seu lliurament a l’administració, no acabem de compartir ni el possible efecte de
dinamització sobre l’economia local, ni tampoc, el caràcter estratègic o essencial pel
funcionament ordinari dels serveis municipals.
Màxim si tenim present que es tracta d’una empresa que ja ha executat contractes
d’aquestes característiques per aquest Ajuntament des del 2015, motiu al que obeeix
segurament el fet de que Tecnologia de Firmes, malgrat tenir la seva seu a Madrid, tingui
oberta delegació de negoci a L’Hospitalet, que comparteix també amb UTES i societats
participades per la mateixa, però que no sembla ser suficient per a disposar d’un centre de
treball i, per tant, no contribueix a enriquir el teixit productiu hospitalenc, ni tampoc genera
ocupació a la nostra ciutat.
En base a l’anteriorment exposat, i lamentant-ho molt, perquè sembla totalment justificada la
modificació de crèdit referida a un dels dos expedients, L’Hospitalet En Comú Podem - En
Comú Guanyem expressarem la nostra abstenció respecte al dictamen número 6.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
No reproduciré lo que acaba de decir porque puedo estar bastante de acuerdo y por no
alargar el tema.
Nosotros no votaremos en contra. Si bien recoge algunas cosas en las que estamos de
acuerdo, venimos diciendo lo de siempre, son modificaciones de crédito donde se meten
varias cosas.
En algunas podemos estar de acuerdo y nos parecería injusto dudar de que se pueda hacer
actuación en cuanto a suministros electrónicos para poder hacer teletrabajo, que está bien y
que se va a imponer. Pero por otro lado nos meten aquí 320.000 euros de partidas de
paisaje y pavimento de una empresa como Tecno-Firma.
En cualquier caso, sí que habría que distinguir una cosa de la otra. Por eso nos parecía
injusto votar en contra, porque dejaríamos fuera lo que realmente está bien hecho.
Comentar una vez más, que hay que tener cuidado con esto. No sé si es que tiene que ir
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todo como conjunto, cómo cajón de sastre, que hemos dicho otras veces. Pero nos ponen
entre la espada y la pared y un cargo de conciencia de votar en contra de algo que está bien
y de otras con las que estamos en desacuerdo.
Así que, también viene de algo del 2017, algo que se queda en el tintero, algo a lo que es
muy dado el equipo de gobierno, a hacer estas cosas, que las hemos criticado
permanentemente. Así que, por esa cuestión de conciencia, votaremos abstención, pero
haciendo las consideraciones que le hemos hecho.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ens abstindrem tot i que possiblement haurien d’haver votat en contra d'aquesta modificació
de crèdit perquè barregen temes. Barrejaven temes de la COVID-19, temes que són
importants com la compra d’ordinadors portàtils.
També ens agradaria saber si l’ajuntament té prevista la compra de més portàtils perquè el
treballadors i treballadores d’aquesta casa puguin fer el teletreball, sense utilitzar els seus
ordinadors personals.
Hem de començar també a canviar les actuals estructures d’ordinadors que tenim per
portàtils. I també ens agradaria saber a quines àrees han anat a parar aquests 20
ordinadors i si l’Ajuntament en pensa comprar més pels treballadors treballadores públics, i
que no hagin d’utilitzar els seus propis ordinadors.
Però barrejant una proposta de fer front a les necessitats de la COVID-19 amb un altre
expedient, que és el d’un sobrecost d’unes obres que es van adjudicar en el 2017. Per
aquest motiu demanaríem a l’equip de govern que no barregés temes.
D’aquelles modificacions de crèdit que estem d’acord tots els partits polítics que es puguin
desenvolupar perquè són necessitats, no es barregin amb altres aspectes que no són
relacionats amb el tema de la COVID-19 i a més que és una modificació de crèdit del
sobrecost en l’obra de pavimentació de carrers de la nostra ciutat per més de 300.000
euros, d’una obra que es va adjudicar al 2017.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, per aclarir una qüestió.
Si volen anem per parts. La primera pel tema de la modificació que afecta a la liquidació del
projecte de pavimentació. Algunes coses venen de la incorporació de superàvit del 2017, és
a dir, aquests recursos es van veure disponibles quan l’Estat, el govern central va fer
aquesta autorització que va ser al juny del 2018, a partir d’aquí es va poder fer la redacció
del projecte, es va poder licitar l’obra i es va adjudicar a principis del 2019.
L’obra es va fer al 2019 no al 2017, com han dit vostès. L’obra és feta al 2019. I per tant el
que s’està fent ara, és l’última part, la liquidació. Com a totes les obres sempre hi ha una
certificació final, que és la certificació de liquidació i això és el que es fa.
Pagar d’una partida que està anomenada com actuacions a l’espai públic, d’una actuació
que es va fer en una obra de l’any 2019. Per tant això, voldria que quedés clar. No m’ha
quedat tan clar alguna cosa que ha dit el Sr. Miguel García respecte de l'empresa o alguna
consideració que s’ha fet. Que la empresa no té seu a L’Hospitalet, per tant els treballadors
no estan aquí.
Mirin, a la llei de contractes, si nosaltres poséssim les condicions que vostès plantegen,
acabaríem tots al jutjat. Nosaltres no podem dir que només poden participar per adjudicar-se
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obres a la ciutat de L’Hospitalet, empreses de la ciutat L’Hospitalet. Això ho prohibeix la llei i
per tant si la llei no canvia, no es pot fer d’una altra manera. Per tant em sembla com
argument una mica peregrí, dir que no estem d’acord amb el que s’ha fet perquè l’empresa
no és de la ciutat, d’acord.
I respecte de l’altre, evidentment son compra d’equips informàtics per al conjunt de la
plantilla. El Sr. Toni García, ens ha demanat a qui han anat. Cap problema passaré la
relació de a qui s’està adjudicant aquests equips perquè puguin fer el teletreball en aquesta
època dependent.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García vol parlar?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Con permiso Sra. Alcaldesa. No sé si es que he oído mal, es que a veces se entrecorta. No
sé si he oído al Sr. Fran Belver decir Miguel Garcia o Toni Garcia, si es a mí, desde luego
no lo he dicho. Que se ponía en duda si se podían contratar empresas que tuvieran sede en
L’Hospitalet o que no la tuvieran. Si es a mí, yo no he dicho eso, he dicho otra cosa. No sé
si se refería a mí.
Le digo por si se refería a mí, Sr. Fran Belver, que yo no he dicho eso.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Belver dice que no se refería a usted.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 6 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 6.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 16 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT ALS
EXPEDIENTS 90 I 93/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/23201/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 13 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; dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
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Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 51/2020 de compliment de
LOEPSF i 52//2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit que integra la Modificació de crèdit 16 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, concretament l’expedient 93/2020, té per finalitat la dotació de crèdit per a l’adquisició
d’ordinadors portàtils donada la necessitat de prestar de manera general els serveis de
l’Ajuntament de l’Hospitalet en modalitat no presencial, com a conseqüència de la declaració
de l’estat per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19; i, que
el pagament de la certificació final d’obres de la campanya d’asfaltat de la ciutat
corresponent a l’expedient 90/2020 ajudarà a la reactivació de l’economia a través de
l’administració local; per tant, es considera que la tramitació de dels expedients que inclou
aquesta modificació de crèdits, de gestió de despeses estretament vinculades a fets
justificatius derivats de l’estat d’alarma en el primer cas, i tots dos, són indispensables per a
la protecció de l’interès general i per al funcionament bàsic dels serveis que presta aquesta
administració.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació del present procediment d’aprovació de modificació de
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crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat amb l’apartat quart
de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius que consten a la
part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 16 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als expedients 90 i 93/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdits extraordinaris (338.114,60 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
28.247.939,11
0,00
6.076.007,19
0,00
53.089.260,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
1.308.158,68
0,00
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
-338.114,60
338.114,60
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
53.089.260,43
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
28.247.939,11
21.576.007,19
314.489.260,43
DEFINITIU

95.265.972,69
112.190.358,75
2.245.000,00
20.736.872,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
314.489.260,43

TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 7 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Alcaldesa. Respecto al informe de Intervención lo primero que queremos hacer es
agradecer el esfuerzo del departamento de Intervención General del Ayuntamiento para
llevar a cabo su trabajo.
De la misma manera que el mes pasado fue el Tribunal Económico Administrativo de
L’Hospitalet que pedía mejoras para llevar a cabo su labor, hoy le toca a Intervención
General pedir mejoras humanas y técnicas para llevar a cabo su trabajo de control interno.
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Entendemos que desde el equipo de gobierno lo que se debería hacer a todos estos
órganos de control interno, es facilitar en beneficio de todos. Por tanto, hacemos nuestras
sus reivindicaciones.
Nos sorprende que el Área d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat presente un
17% de anomalías, seguido de Benestar i Drets Socials con un 9%.
En el ámbito de las subvenciones nos preocupa que haya informes negativos respecto a la
justificación, y que eso ascienda a más de 120.000 euros.
En cualquier caso, nosotros hacemos también nuestras las recomendaciones que se hacen
en el informe, tales como por ejemplo en tema de contratación pública, en el que se pide
aprobar un plan anual de contratación corporativo.
Identificar las causas estructurales y organizativas y las prácticas de gestión que no
permiten una programación y tramitación de la contratación adecuada a las necesidades de
la organización.
Implantar procedimientos de gestión adecuados que aporten garantías suficientes para
iniciar la tramitación de los expedientes con el tiempo suficiente para evitar la ejecución de
los gastos sin la necesaria y exigida cobertura contractual.
O por ejemplo, corregir las deficiencias de los contratos menores referentes a implantar
control informático, para que el Servei de Contractació pueda verificar que no se produzca el
fraccionamiento en los contratos.
En la gestión de la concesión de ayudas sociales, aprobar el instrumento jurídico que se
ajuste a los principios de publicitad y transparencia en la selección de las residencias para la
gente mayor que se tramitan como ayuda social des de l’Àrea de Serveis Socials.
Aprobar una nueva regulación de la concesión de ayudas sociales que incluya criterios de
concesión.
Concesión de subvenciones, también entendemos que se debe aprobar como dice el
informe, un nuevo reglamento de subvenciones adecuado a las necesidades municipales y
al plan estratégico de subvenciones.
También en el capítulo de recursos humanos, la aprobación de un plan de ordenación y
planificación de recursos humanos y la correspondiente valoración de los puestos de trabajo
que justifiquen la asignación homogénea de los complementos retributivos en función de
factores objetivos, asignados a la complejidad, iniciativa y responsabilidad de cada puesto
de trabajo.
Y aprobar una relación de puestos de trabajo adecuada a la normativa vigente. Por tanto,
nosotros instamos al equipo de gobierno a llevar a cabo esas recomendaciones por parte de
la Intervención General.
En cualquier caso, como decía al inicio de la intervención, agradecer el trabajo por parte de
todo el departamento. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Voldríem en primer lloc fer un reconeixement a la tasca que desenvolupen tant les
treballadores municipals del servei de comptabilitat, com la pròpia Intervenció, especialment
en les actuals circumstàncies, que han estat treballant per a fer possible que puguem tenir a
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les nostres mans aquest informe.
Voldríem posar l’accent sobre una qüestió. Al Ple del passat mes d’abril, i respecte a
l’informe definitiu de control financer permanent de la Intervenció General Municipal, referent
a la fiscalització posterior dels contractes menors, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú
Guanyem vam expressar la nostra preocupació, per la constatació del fet de que s’anaven
reproduint els mateixos problemes en matèria de tramitació de contractes inferiors.
Concretament, ens vam referir al fraccionament de contractes, la concatenació dels
mateixos, haver tramitat, malgrat les objeccions essencials de la Intervenció, de pròrrogues
en la prestació de serveis no previstes a les condicions contractuals, o el menor rigor a les
àrees gestores respecte al servei de contractació, així com la falta de publicació electrònica
dins de termini.
Elements tots ells reiterats en l’Informe resum de control intern de l’exercici 2019, del que
avui se’ns dóna compte. En aquest sentit, els hi vam formular en aquell Ple dues preguntes
que voldríem reiterar el dia d’avui: Quines mesures està previst adoptar per tal d’evitar
aquestes praxis? Així com quins mitjans tècnics i humans es posarien al servei de les àrees
gestores, a fi de guanyar en rigor en la seva actuació respecte a aquest tipus de contractes?
Així mateix voldríem interessar-nos sobre la planificació i calendari d’implementació de les
recomanacions contingudes a l’informe d’Intervenció del que es dóna compte en aquest
punt de l’ordre del dia.
Els hi agrairíem si ens poden aclarir aquestes qüestions. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Evidentemente nos vamos a dar cuenta, como no puede ser de otra manera, nos damos por
enterados del informe y evidentemente algunas consideraciones.
Como por ejemplo el resumen de objeciones esenciales del 2019 por un importe acumulado
de 2.721.537 euros, mayoritariamente por prórrogas no previstas contractualmente.
Lo mejor de las recomendaciones, lo vamos repitiendo, somos cabezudos, no le pedimos al
gobierno que haga caso a la oposición. No somos nosotros quienes para decirles lo que
tienen que hacer. Pero simplemente nos conformaríamos con que hicieran caso a la
Intervención General de este ayuntamiento, a la que felicitamos desde aquí. Entendemos
que hace un buen trabajo y que está al loro de lo que está pasando.
El listado es muy detallado, no hay espacio para entrar en todas las cuestiones. Por lo que
mencionaré el apartado de deficiencias que requieren medidas de adopción necesarias y
mediante el plan de acción está casi todo hecho por la Intervención.
Háganlo ustedes porque mejorarían mucho la gestión de este ayuntamiento. Creo que la
Intervención les está marcando un camino dentro de sus competencias y si lo siguieran no
irían mal.
En cuanto a la gestión de recursos humanos, hay mucho que ver, para evitar la sensación
de arbitrariedad, de trato a favor por parte de la administración, muchas veces.
La aprobación de un plan de ordenación y planificación de recursos humanos y la
correspondiente valoración de los puestos de trabajo que justifiquen la asignación
homogénea de los complementos retributivos en función de factores objetivos asignados a
la complejidad, iniciativa y responsabilidad de cada puesto de trabajo. Aprobar un catálogo
de puesto de trabajo que aglutine y justifique adecuadamente el complemento específico.

…/…

26

Hay cuestiones que creemos se pueden mejorar muchísimo.
Subvenciones concedidas, pues más de lo mismo, aprobar un reglamento nuevo de
subvenciones adecuado y el plan estratégico de subvenciones, incluir en el plan estratégico
objetivos concretos y medibles y con indicadores del cumplimiento.
Hay algunas cosas que son muy mejorables y la propia Intervención se lo está indicando
permanentemente, no en este, sino también en otros informes que yo he visto.
Finalmente, sobre el presupuesto, también existen cuestiones que hemos dicho infinidad de
veces, encaminar el presupuesto general de cada ejercicio a los objetivos del programa
municipal.
En definitiva nosotros queremos, probablemente para el gobierno todas estas
consideraciones son formalidades que sólo significan un engorro, pero son garantía de una
gestión eficiente, transparente, justa y obviamente para evitar corruptelas, que no estamos
diciendo que las haya.
Con una mejor gestión se podría hacer mucho más con menos. Esto lo estamos
promoviendo permanentemente. Es entre comillas, una crítica de la que tienen que tomar
buena nota. Se lo vuelvo a repetir señores del gobierno, no es que nos tengan que hacer
todo el caso, pero también hagan caso a lo que les dice la Intervención. Parece ser que no
está exenta de razón y que cumple fielmente y cosa que le agradecemos. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
En primer lloc agrair als treballadors i treballadores de la Intervenció General la facilitat que
sempre ens donen per poder consultar els expedients i el treball que han fet amb aquest
tipus d’informe.
Nosaltres serem molt breus, cal corregir i millorar aquells aspectes que es manifesten en
l’informe de la Intervenció. Posaré dos exemples: els contractes menors i els fraccionaments
i que també hi ha adjudicataris de contractes, que tot i no superar els límits establerts en el
mateix exercici, són recurrents o periòdics en diferents exercicis.
Per tant esperem que totes aquests consideracions i aspectes de millora que proposa la
Intervenció, es duguin a la pràctica per l’equip de govern.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
De manera breu però sí que crec que val la pena aclarir algunes qüestions.
Comencem pel final, el final de l’informe de la Intervenció, després de les recomanacions i
demés, la necessitat de fer un pla d’acció que sigui conduent a corregir aquelles qüestions
que s’entenen que no es fan de manera adequada.
Llavors és evident que hi ha un termini, una temporalitat per poder fer aquest pla d’acció, és
evident que farem aquest pla d’acció i que aquest pla d’acció en la mesura del possible
intentarem corregir aquelles qüestions que s’indiquen. No només que s’indicaran a l’informe
de la pròpia Intervenció, sinó que des del propi servei de pressupostos i del conjunt dels
serveis municipals, hem detectat on tenim capacitat de millora.
Després unes altres qüestions, vostès deien que en l’informe de la Intervenció es fa esment
de que es necessitarien més recursos tant tècnics com humans per poder fer millor la feina.
Els hi puc assegurar que si portéssim a cada Ple, l’informe d’alguna àrea de servei o d’un
tinent d’alcalde, a tots els informes posaria exactament el mateix.
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Però també els haig de recordar, que des de fa set o vuit anys, no en aquesta casa sinó al
conjunt de l’administració, per una decisió que es va prendre com sempre en un lloc allunyat
d’aquí, es va decidir que no es podia ni reemplaçar cap plaça, ni es podia fer oferta pública
d’ocupació i que hem d’anar aprimant l’administració mentre la demanda per part dels
ciutadans anava creixent.
Per tant cada vegada tenim més demanda i tenim menys recursos per fer-li front. Per tant a
la Intervenció fan falta recursos? Sí. I a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat? També. I en el servei de contractació? També. I en el d’Esports, Cultura,
Política Social.
Per tant, o som capaços de redreçar tot això, de ser més eficients en la nostra manera de
ser per poder ser més àgils o aquesta manca de recursos, no és exclusiva, malauradament
de la Intervenció, sinó del conjunt de l’administració.
Després, no per no donar-li importància que la té, qualsevol euro que sigui públic ha de ser
tractat amb la màxima cura però em sembla que era el Sr. Miguel García, que feia
referència a contractes per valor, o moviments comptables per valor de dos milions i escaig
euros que queden a l’informe d’Intervenció, feien esment que s’havien fet amb la pròrrogues
de contractes fora de les previsions.
Evidentment hem de tenir cura de tot fins a l’últim euro però també perquè tinguem clar de
què estem parlant, estem parlant d’una mica menys de l’1% del pressupost municipal. El
pressupost municipal són 260 milions d’euros.
Hem de tenir cura dels euros, del primer a l’últim. Però si el nivell després dels milers de
contractes que en fas de les relacions contractuals, que es fan de tota mena des de molt
grans fins a molt petits, des de compres molt quotidianes fins a contractes molt complexos,
la incidència perquè una pròrroga perquè no s’ha arribat a temps a fer una nova adjudicació
del contracte, i s’ha de prorrogar el contracte amb algú que ja l’està prestant, això queda per
sota de l’1% del conjunt pressupostari, no dic jo que sigui per estar satisfets, ni molt menys
però crec que ho hem de dir, mencionar-ho en la seva justa mesura.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 7.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ GENERAL
MUNICIPAL, RESUM DE CONTROL INTERN EXERCICI 2019. AJT/26730/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dona compte al Ple per al seu coneixement del següent:
L’article 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals (TRLHL), disposa que la funció de control
intern s’efectuarà en les modalitats de funció interventora i funció de control financer, inclosa
l’auditoria de comptes, en les entitats que es determinin reglamentàriament.
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El Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar en vigor el 18 de
març, estableix en l’article 4.1.b) les actuacions de control, que en exercici del control
financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a l’òrgan interventor.
L’article 37 del Reial Decret 424/2017 senyala que l’òrgan interventor elaborarà amb
caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del compte general, l’informe resumen dels
resultats de control intern assenyalat a l’article 213 del TRLHL, que el mateix serà tramès al
Ple i a la Intervenció General de l’Estat i que contindrà els resultats més significatius derivats
de les actuacions de control financer i de la funció interventora realitzades en l’exercici
anterior.
La Resolució de 2 d’abril de 2020 de la IGAE, que ha entrat en vigor el 7 d’abril de 2020, ha
establert les instruccions a les quals s’hauran d’ajustar el contingut, l’estructura i el format de
l’informe resum, així com la sol·licitud de l’informe previ a la resolució de discrepàncies i la
remissió d’informació comptable i els informes d’auditoria de comptes anuals de les entitats
del sector públic local.
Vist l’informe de la Intervenció General Municipal núm. 53/2020, de 13 de maig, “Informe
resum dels resultats del control intern efectuat l’exercici 2019 per la Intervenció General
Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”.
A proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i previ dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, es dona compte al Ple
de:
PRIMER. De l’Informe resum dels resultats del control intern efectuat l’exercici 2019 per la
Intervenció General Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, núm. 53/2020,
de 13 de maig, d’acord amb el que disposa l’article 37 del RD 424/2017, de 28 d’abril.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
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 numero de
membres.
SRA. GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Des de L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem considerem l’accés a l’habitatge
com un dret fonamental per a una vida digna. I que en aquest sentit, tenim com a societat
greus mancances per assolir aquest repte.
L’anterior crisi econòmica va deixar a moltes famílies desnonades de les seves llars en una
situació vital desesperada. L’increment continuat dels preus de lloguer dificulta l’accés a un
habitatge adequat per assolir un mínim de vida digna. Sense un sostre no hi ha projecte vital
per a les persones, agreujat per un context de precarietat i transitorietat laboral.
L’actual crisi sanitària pot accentuar encara més la emergència d’habitatges a la nostra
ciutat, per això calen mesures valentes per implementar una política d’habitatge que atengui
la situació actual d’emergència i que actuï sobre les causes concretes en diferents àmbits:
com la promoció de nous pisos de lloguer públic, la mobilització d’habitatges buits,
implementar índex de referència dels preus de lloguer, entre d’altres.
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I en aquest sentit, l’Oficina d’Habitatge municipal resulta una eina fonamental per atendre i
gestionar les demandes dels veïns i veïnes de la nostra ciutat per trobar solucions a un dret
que és constitucional. Per això nosaltres votarem a favor.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve, es una aprobación de la adenda de prórroga para el 2020, que creemos que es
justo. Es solamente la prórroga del acuerdo. Entendemos que el convenio podía ser mucho
más ambicioso en lo que se refiere a viviendas de alquiler social y en el plan de local de
viviendas que aprobó este pleno en 2016 precisamente a instancias de Ciudadanos.
Pero ya sabemos cómo están las cosas y que la vivienda no es un tema esencial para el
gobierno de la Generalitat por mucho que Esquerra Republicana hable de estas cosas y
traiga mociones que luego quedan en nada.
Porque en definitiva, lo que vale es lo que se hace no lo que diga o se lleva a los plenos.
Que está muy bien que se lleve, pero si al final la voluntad es la que es, la de no poner
dinero.
En definitiva, estamos a favor y creemos que es bueno, que hay que ahondar más en ello
pues cada día la vivienda se va a poner más patente, el alquiler social y un derecho como
decía Ana, totalmente constitucional de todos los españoles.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, és un conveni que ara renovem. Bàsicament s’acorda que alguns tràmits
que es fan des de la Generalitat de Catalunya, que es puguin desenvolupar des de la pròpia
oficina de l’habitatge.
Crec que el repte de l’habitatge, garantir aquest dret és un repte de totes les formacions
polítiques de totes les administracions. En l’anterior Ple del mes de març, abans d’iniciar-se
la crisi de la COVID-19, finals de febrer perdó, es va aprovar la voluntat de fer un pacte de
ciutat en el àmbit de l’habitatge. La situació és greu a la nostra ciutat, preus abusius,
desnonaments, per tal calen polítiques concretes de les diferents administracions.
Crec que és important dir-ho, de totes les administracions, d’aquest Ajuntament, del govern
de Catalunya i també del govern de l’Estat espanyol amb reformes legislatives perquè hem
de garantir aquest dret.
Si al 2008, amb la crisis econòmica es va decidir doncs salvar als bancs, que van promoure
l’especulació urbanística a l’habitatge, doncs al 2020 amb aquesta crisi que estem vivint
actualment, el que hem de promoure son polítiques que salvin les persones i que
garanteixin drets, com és el dret a un habitatge.
Per tant crec que tindrem molt de temps de poder parlar del tema de l’habitatge, de poder
treballar des dels diferents sectors polítics, socials, plataforma d’afectats per l’hipoteca,
llogaters.
Fer un pacte de ciutat per poder desenvolupar polítiques valentes que ajudin a que el
ciutadà tingui un habitatge digne. Però sent conscients també que altres administracions
superiors en aquest cas, la del govern de l’Estat espanyol ha de promoure canvis legislatius
com regulació del preu de l’habitatge, la dació en pagament o altres tipus de mesures.
Per tant com a societat tenim el repte de garantir aquest dret, un dret que està sent vulnerat
i hem de desenvolupar polítiques concretes des dels diferents àmbits institucionals.
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Només per clarificar una mica l’objecte d’aquesta pròrroga. Bàsicament el que fem és
prorrogar la capacitat de l’oficina d’habitatge per gestionar algunes gestions que té
delegades per part de la Generalitat.
Bàsicament, el que són els tràmits d’ajudes. Avui precisament s’ha publicat el funcionament
i les condicions per les ajudes que coneixíem anteriorment com NIFU, que les portava el
Ministeri de foment, però que ara com ha canviat el nom del ministeri també tenim un nom
nou. Les ajudes també a la gent gran i per tant, aquest és un paquet important de la feina
que fa l’oficina d’habitatge junt amb altres tràmits relacionats amb els habitatges.
La intermediació hipotecària també és un altre element que hem treballat durant aquests
anys, especialment per la tanta afectació pel tema de les hipoteques a molts veïns i veïnes.
Tota la qüestió relacionada amb la mesa d’emergència, doncs també està delegada en
aquesta oficina d’habitatge i també la borsa d’habitatge que té aquest municipi i que
d’alguna manera portem un número important d’habitatges que es gestionen i intermèdia
des d’aquesta oficina. Això és el que fa aquest conveni.
Respecte altres qüestions que han comentat alguns portaveus com, incrementar el parc
d’habitatge, més habitatge social, etc. Nosaltres reiterem el que hem dit en altres ocasions,
si el que té la competència específica per fer-ho es posa al capdavant, l’ajuntament
col·laborarà en allò que calgui perquè siguem capaços de tenir més oferta pública
d’habitatge a la nostra ciutat. Habitatge assequible per donar resposta a la emergència que
existeix.
Tenim dos decrets recents, un de final d’any i un altre de principis d’any de la Generalitat
que parla de concertar. Doncs nosaltres encantats de seure a taula i concertar polítiques en
benefici dels veïns i veïnes de L’Hospitalet.
Aquesta pròrroga no tracta d’això, tracta bàsicament de les gestions que es fan a través de
l’oficina d’habitatge.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 8.- APROVACIÓ DE L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020, DEL
CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS, SUBSCRIT EL 10 DE
DESEMBRE DE 2019, ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, RELATIU A L’OFICINA LOCAL
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI. AJT/5101/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de drets i territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple.
ATÈS que l’Ajuntament Ple el 27 de novembre de 2019 va aprovar, per a 2019, la minuta del
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
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Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” i l’annex de finançament del conveni,
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, conveni que va ser subscrit
el 10/12/2019.
ATÈS que la clàusula onzena del conveni preveu que tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2019 i que podrà ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per mutu acord de les parts.
ATÈS que mitjançant comunicació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’estableixen
les condicions per a la prorroga del conveni per a l’any 2020 en els termes següents:
“Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, pel període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de
serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat
de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
Segon.- Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al
2020, les següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 78.112 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
104.149 €.
Tercer.- La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar
per justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i haurà de
ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
Quart.- La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre
de 2020.”
ATÈS que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al
lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les
gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que
en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de
les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATÈS que el Decret 75/20104, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge té una
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vigència mínima de quatre anys, i en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor el nou pla
que el substitueixi, i que ambdues parts han posat de manifest l’interès en prorrogar el
conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i
activitats pactats, durant 2020.
ATESA l’experiència positiva que des de l’any 2006 han tingut els convenis de col·laboració
i d’encàrrec de gestions subscrits entre la Generalitat i l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat en relació a l’Oficina Local d’Habitatge, que aconsella mantenir i fomentar el
conjunt de polítiques d’habitatge.
VISTOS els informes emesos per l’assessoria jurídica de l’àrea i per la Directora de Serveis
de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, favorables a l’aprovació de la
pròrroga del Conveni durant l’any 2020.
VIST l’informe preceptiu emès conjuntament per la Secretaria General del Ple i la
Intervenció General Municipal, que consta a l’expedient de data 13 de maig de 2020, núm.
SGP LH 14/2020 i 60/2020 respectivament.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID- 19 (BOE núm. 67, de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que la continuïtat de l’expedient per a l’aprovació de la prorroga del conveni referit per
a l’any 2020, és indispensable per a la continuïtat dels serveis que es presten mitjançant
encomana de gestió per part d’aquesta oficina, entre els quals es troba la tramitació de les
ajudes al lloguer que actualment resulten tan necessàries per a la protecció dels ciutadans i
ciutadanes d’aquesta ciutat.
VIST l’article 25 apartat 2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), l’article 8è de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge,
segons redacció del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l'accés a l'habitatge i els articles 60, 61 i 65 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del
Pla per al dret a l’habitatge.
VIST que l’article 123.1.j) atribueix al Ple la competència per acceptar les delegacions o
encomanes de gestió realitzades per altres administracions i al seu apartat 2, determina que
es requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, per adoptar, entre d’altres, aquest acord.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació del present procediment, de conformitat amb l’apartat
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quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius que consten
a la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- APROVAR l’addenda de la pròrroga per a l’any 2020 del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, signat el
10.12.2019, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi, que és del tenor
literal següent:
“ADDENDA DE PRÒRROGA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ I D’ENCARREC
DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE DE CATALUNYA I
L’AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT RELATIU A L’OFICINA
D’HABITATGE SITUADA EN AQUEST MUNICIPI, PER A L’ANY 2020
REUNITS
D’una banda, ....
I d’una altra, ....
Ambdues parts es reconeixen recíprocament la capacitat legal necessària per a
formalitzar aquest conveni, i a aquest efecte,
MANIFESTEN
1. L’any 2019 s’ha formalitzat el conveni de col·laboració entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, relatiu a l’oficina
local d’habitatge situada en aquest municipi, amb l’objecte d’establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i gestió de serveis
en matèria d’habitatge respecte de diverses tasques competència de la Generalitat de
Catalunya, en el marc del Pla per al dret a l’habitatge aprovat per Decret 75/2014, de
27 de maig.
2. El pacte onzè de l’esmentat conveni preveu que:
“El conveni tindrà vigència fins al dia 31 de desembre de 2019, i pot ser prorrogat fins
a un màxim de 4 anys addicionals, de conformitat a l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic, per mutu acord de les parts, prèvia petició
per escrit de qualsevol de les parts signatàries, que ho haurà de realitzar amb un
preavís d’un mes del venciment del termini inicial.”
3. Atès que el Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge és
vigent fins que no s’aprovi i entri en vigor un nou pla de l’habitatge que el substitueixi,
i que ambdues parts posen de manifest l’interès en prorrogar el conveni de
col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i
activitats pactats, durant l’any 2020,
Per tot això,
ACORDEN
Primer.- Prorrogar el conveni de col·laboració entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat, pel període comprès entre l’1 de
gener i el 31 de desembre de 2020, el qual té per objecte establir els termes i les
condicions de la col·laboració entre les parts per a l’assessorament i la gestió de
serveis en matèria d’habitatge, amb la finalitat de facilitar a la ciutadania la proximitat
de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.
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Segon.- Mantenir els pactes previstos en el conveni signat l’any 2019, acordant que
les aportacions econòmiques que s’hi estableixen en el pacte quart, seran per al
2020, les següents:
2.1. L’import del pagament fix per serveis bàsics establert en el pacte quart, a) del
conveni, serà de 78.112 €.
2.2. L’aportació màxima que s’estableix en el pacte quart, c) del conveni serà de
104.149 €.
Tercer.- La certificació que preveu el Pacte cinquè b) del conveni, que cal presentar
per justificar les aportacions econòmiques atorgades per l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, s’ha de lliurar amb efectes de data 31 de desembre de 2020, i haurà de
ser signada per l’interventor, o excepcionalment, pel secretari de l’ens local i ha de
justificar la totalitat de l’import atorgat, tant pel que fa a l’activitat desenvolupada, com
també als serveis mínims prestats pel personal adscrit a l’oficina.
Els pagaments de les aportacions econòmiques previstes en aquesta addenda, es
tramitaran a favor de l’Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat.
4. La vigència de la present addenda de pròrroga serà fins al 31 de desembre de
2020.
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i
en la data indicats.”
TERCER.- DETERMINAR els efectes retroactius d’aquesta prorroga a l’1 de gener de 2020,
i convalidar totes aquelles actuacions, que en desenvolupament del conveni prorrogat s’han
portat a terme per l’oficina municipal d’habitatge d’aquest Ajuntament.
QUART.- FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la
signatura de l’addenda objecte d’aprovació, per a quants actes siguin necessaris per al seu
desenvolupament, vigència, efectivitat i execució.
CINQUÈ.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el conveni que
formalitza l’addenda de pròrroga un cop signat.
SISÈ.- FER PÚBLIQUES al portal de transparència municipal, les dades del conveni que
determina l’article 14.1, en relació a l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
SETÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Oficina Municipal d’Habitatge de l’Hospitalet,
a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei d’Urbanisme i
Activitats, a la Secretaria General, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria
municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest Ajuntament.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb indicació
dels recursos procedents.”

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 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 numero de
membres

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió respecte aquest tema? No hi ha petició de paraula?
Doncs, passem aleshores a la seva votació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ACORD 9.- APROVACIÓ PER DEIXAR SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA, LA
COMPATIBILITAT CONCEDIDA AL FUNCIONARI V. N., J.M., PER EXERCIR ACTIVITAT
PRIVADA. AJT/3517/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
“El tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici
de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de 2019,
publicat aquest darrer al BOPB de l’1 de juliol de 2019 sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple el 28 de novembre de 2017, va acordar, concedir al funcionari de carrera
d’aquest ajuntament J. M. V. N. (agent de la guàrdia urbana), la compatibilitat per exercir
l’activitat privada per compte aliena com a terapeuta amb una dedicació de tres hores
setmanals distribuïdes en dues hores dimarts al matí i una hora dijous al matí. Així mateix es
deixava d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord, el factor d’incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingués vigent el reconeixement de compatibilitat.
ATÈS que el 18 d’octubre de 2019, el referit funcionari va presentar una instància amb codi
E/101364/2019, en la qual posava en coneixement de l’ajuntament que havia deixat
d’exercir l’activitat privada que tenia autoritzada i sol·licitava que es deixés sense efecte, i la
recuperació del factor d’incompatibilitat, així mateix adjuntava a la instància resolució de la
Tresoreria de la Seguretat Social on constava la seva baixa al règim general per l’activitat de
terapeuta.
ATÈS que la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel
qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada
per la COVID-19, suspèn els terminis administratius i interromp els terminis per a la
tramitació dels procediments de les entitats del sector públic, suspensió que s’aplica a tot el
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sector públic definit a la Llei 30/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de
les administracions públiques.
ATÈS que la mateixa disposició addicional, al seu apartat tercer determina que l’òrgan
competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d’ordenació i
instrucció estrictament necessàries per a evitar perjudicis greus en els drets i interessos de
l’interessat en el procediment i sempre que aquest manifesti la seva conformitat o quan
l’interessat manifesti la seva conformitat amb que no es suspenguin els terminis.
ATÈS que el Sr. V. N., com a part interessada en aquest procediment, mitjançant escrit de
28 d’abril de 2020, ha atorgat el seu consentiment a que s’iniciï, es tramiti i es resolgui
l’expedient de renuncia a la compatibilitat autoritzada i tornar a recuperar el factor
d’incompatibilitat, renunciant expressament a la suspensió prevista al Reial decret 463/2020,
de 14 de març.
ATÈS que el règim jurídic aplicable en matèria d’incompatibilitat del personal al servei de
l’administració local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
ATÈS que l’article 14 de la LIPC disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al
personal que ocupi llocs de treball que comportin la percepció d’un complement específic
pel factor d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
VIST que el Ple que a l’atorgar la compatibilitat va acordar deixar d’abonar al Sr. V., el factor
d’incompatibilitat del complement específic mentre es mantingui vigent el reconeixement
d’incompatibilitat.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’han de fer públiques.
Vist l’informe de l’assessora jurídica del servei de recursos humans, que consta a
l’expedient.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR sense efectes, per renúncia de l’interessat, la compatibilitat per exercir
activitat privada autoritzada, per acord del Ple de 28 de novembre de 2017, al funcionari
senyor J. M. V. N., reconeixent el dret a tornar a percebre el factor d’incompatibilitat del
complement específic, a comptar de la data del present acord.
SEGON.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, a la direcció de serveis de seguretat, convivència i civisme, a
l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, a la Intervenció municipal, a la Tresoreria municipal,
a la unitat de nòmines i gestió del Temps, al servei de planificació i desenvolupament dels
recursos humans i al servei d’organització i projectes de millora.
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QUART.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interessat i a la Junta de personal
funcionar, amb indicació dels recursos procedents”

URGÈNCIES
A petició de l’Alcaldessa i de conformitat amb l’article 45.6 del Reglament Orgànic del
Ple, el titular de l’Àrea de Planificació, Projectes estratègics i Hisenda explica la justificació
de la urgència dels tres punts que es sotmeten al Ple, als efectes de debatre la declaració
d’urgència, obrint-se a aquest efecte un torn d’intervencions.
SRA. ALCALDESSA
Abans de passar a la segona part del Ple, com hem comentat a Junta de Portaveus, tenim
tres urgències. Té la paraula el Sr. Fran Belver per donar l’explicació, no del contingut sinó
del perquè de la urgència, abans de procedir.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Tal com vaig explicar al conjunt de portaveus, fem una cosa poc habitual per no dir gens
habitual, que és, portar al plenari algun dictamen d’urgència i encara menys habitual és que
sigui una modificació de crèdit.
Perquè portem aquestes modificacions de crèdit d’urgència? Totes, independentment de la
seva concreció, és que són exactament pel mateix. Són per poder fer front a pagaments a
diverses empreses, hi ha de grans, hi ha de petites.
Hi ha coses que tenen a veure amb activitats pròpies de la COVID-19 i que per tant han
estat d’intervencions, actuacions que s’han fet en els últims dies o que s’estan fent en
aquests moments i per tant el que volem és pagar immediatament.
Altres venen de més lluny, però que s’ha acabat la tramitació administrativa i el que volem
és pagar-les. La idea és intentar acabar el més ràpid possible amb tothom, perquè no
siguem nosaltres els causants de cap problema a cap empresa per falta de liquiditat.
Per tant l’única voluntat és tenir els crèdits disponibles el més aviat possible per poder pagar
el més aviat possible.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun vot en contra perquè sigui portada d’urgència? La Sra. Lozano ha demanat la
paraula?

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En quant a la declaració de la urgència, compartim la mateixa, en quant a l’adquisició de
material sanitari de protecció front al contagi, i fins i tot podem entendre que es catalogui
com a urgent l’esmena d’un error que eviti que, en un moment en que les desigualtats
socials estan obrint una important escletxa educativa, els programes de reforç escolar
puguin veure’s perjudicats.
En canvi L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem no acabem d’entendre la
urgència de la revisió d’ofici en uns casos d’actes administratius nuls de ple dret, i en
d’altres de convalidació d’actes anul·lables, amb remissió de documentació menys de dos
dies abans d’aquest Ple, que donada la complexitat del dictamen, dificulta quan no impedeix
poder mantenir al respecte, un debat en bones condicions.
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SRA. ALCALDESSA
Farem el posicionament de cara a aprovar la urgència. La primera corresponent als
expedients números 94/2020 i 102/2020.
Sr. Garcia, ha demanat la paraula?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Votamos a favor de la urgencia, aunque es más importante para unas cosas, para otras no
tanto. En todo caso no queremos cortar el debate, se puede discutir todo.

SRA. ALCALDESSA
¿Hay algún voto en contra de la urgencia? Por tanto quedaría aprobada la urgencia de la
numero 18.
Votaremos ahora la urgencia de la modificación de crédito número 19. Queda aprobada por
unanimidad y se puede proceder a su debate.
Passem a votar la urgència de la modificació de crèdit numero 20. Quedaria també
aprovada i passaríem al debat de les tres urgències, començant per la primera que és la
numero 18.
A continuació per l’alcaldessa es sotmet a votació la declaració d’urgència dels tres
punts amb el resultat de les votacions que s’inclouen a continuació en aquesta acta abans
del punt d’urgència.

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
URGÈNCIA 1.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 18
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT
ALS EXPEDIENTS 94 I 102/2020, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI.
AJT/24797/2020
Declarada la urgència per 24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David
Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i 3 vots en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el
moment de la votació.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hoy se nos presenta aquí una modificación de crédito con un rosario de facturas impagadas
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del ejercicio 2019, podemos entender que haya alguna de esas facturas, pero entendemos
que la demora en el pago es debido a una mala planificación del equipo de gobierno. Lo que
menos nos pueden decir las empresas, es que somos lentos a la hora de pagar.
Sí que hay una serie de facturas que han sido sobrevenidas por las circunstancias que nos
ha tocado vivir, pero otras entendemos que no tiene justificación en esta urgencia.
Por tanto, lo que prima es el pago a esas empresas y por tanto nosotros nos vamos a
abstener.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
A la votació de la urgència anterior, nosaltres volíem manifestar que no estàvem d’acord
amb aquesta urgència.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària pot modificar la votació. Gràcies.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Centrant-nos ara en el fons. La modificació de crèdit 18, més enllà de la seva gran
complexitat, ens suscita molts dubtes i poques o cap certesa. Ens explicarem: Aquesta
modificació de crèdit inclou dos expedients: un referit a actes nuls de ple dret i un segon
expedient que inclou actes viciats d’anul·labilitat, però no disposem de gaire més informació.
Desconeixem les causes de la nul·litat de ple dret. Donat que es parla de contractació
irregular, volem pensar que és el resultat d’haver prescindit totalment del procediment de
contractació, tot i que aquesta seria una causa d’un cert calat, ja que la resta de causes de
nul·litat de ple dret no són alternatives que ens puguem plantejar.
Seria de gran ajut per aquest debat, poder disposar d’aquesta informació, bàsica per tal de
poder determinar si procedeix o no la indemnització al contractista. No es detallen tampoc
quines són les causes que vicien d’anul·labilitat, els actes a convalidar d’entre les
contemplades a la llei de procediment administratiu comú, donat el reconeixement de deute
efectuat, com a pas previ per procedir al seu pagament.
En el cas dels actes anul·lables el que se’ns trasllada és acordar la seva convalidació i
posterior pagament, però sense conèixer els vicis que els afecten, ens costa pronunciar-nos
respecte a la seva esmena, tot i que el volum econòmic no és tan elevat com l’altra
categoria.
Més complicat encara resulta poder-se pronunciar respecte als contractes nuls de ple dret.
L’esquema es repeteix a tots els casos: Es tracta de serveis prestats de manera efectiva i
ajustada a l’encàrrec, respecte als quals el proveïdor ha emès la corresponent factura. Es
considera l’acte nul de ple dret, per contractació irregular, sense més precisions. I es
proposa un import d’indemnització idèntic al sumatori de la facturació emesa, per tramitar
d’ofici l’expedient de revisió i posterior pagament.
Aleshores, quina és la diferència entre fer una contractació irregular o una regular? Tot
sembla indicar que el procés d’adjudicació del contracte i, per tant, la selecció del
contractista que, en diversos dels casos treballa habitualment amb aquest Ajuntament i, per
tant, difícilment pot desconèixer els procediments de contractació que operen al mateix.
Serien empreses com ACSA o EULEN.
Un segon dubte té a veure amb el caràcter urgent de la modificació de crèdit 18, donat que
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no acabem d’entendre la seva relació amb el compliment d’obligacions de pagament a
proveïdors davant de la crisi.
Mentre no es revisin d’ofici els actes no existiria cap obligació, i per iniciar la revisió cal
l’acord de Ple. Sense deixar de banda que la declaració de nul·litat no pressuposa per sí
mateixa el dret a la indemnització.
És cert que la revisió a posteriori eliminaria la irregularitat jurídica, si bé només des d’una
perspectiva formal. Els hi agrairíem si ens poden proporcionar aquesta informació
complementària sobre cadascun dels contractes irregulars, per tal de poder fer el debat amb
unes certes condicions.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Siempre vamos ahondando en lo mismo, es cansino. Una gestión que transmite una imagen
de descontrol negativa. Luego el Sr. Fran Belver nos dará sus explicaciones, como no
puede ser de otra manera, pero no nos acaba de convencer.
Tanta factura impagada es impropio de una administración que se considera eficiente.
Nosotros creemos que debe ser así. No vamos a votar en contra porque entendemos que
en este momento está la cosa como está, que evidentemente nosotros somos partidarios de
que los proveedores, de que los empresarios no sufran demasiado estrés económico,
saquen adelante sus empresas, pero claro, esto viene por lo que viene y tenemos que hacer
esa crítica.
Nosotros nos vamos a abstener precisamente por eso, porque entendemos que las cosas
están como están, no tiene remedio, proveedores que se les debe dinero. Nos vamos a
abstener porque da pie a que puedan ejecutarse estas cuestiones y no vamos a perjudicar a
nadie. La cuestión es la de siempre y me reitero, hay que hacer caso a los informes de
Intervención.
Va nuestra abstención con el ánimo de no entorpecer en la fluidez del dinero, que los
empresarios van a necesitar.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Coincidim amb el portaveu socialista que hem de pagar el més ràpid per a què els nostres
proveïdors tinguin liquiditat en un moment com l’actual.
Però sí que és veritat que amb aquestes accions vostès barregen conceptes en les
modificacions de crèdit on barregen molts pagaments. Hi ha els pagaments en els quals
polítiques que s’han contractat que considerem positives i altres doncs que, possiblement
aquelles accions que s’han portat a terme no les considerem. Per tant el nostre grup el que
farà és abstenir-se d’aquesta modificació de crèdit.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Tal com els he dit a la presentació de les urgències de les modificacions, ja he dit que totes
eres diferents amb un objectiu únic, que era pagar a proveïdors que havien fet obra o servei
de manera efectiva i per tant pagar el més ràpidament possible.
Evidentment aquesta modificació en concret res té a veure amb l’actuació de la COVID-19,
em sembla que la Sra. Lozano ho explicava i la Sra. Esplugas. Venen d’activitats i
contractes de l’any 2019, que per diferents circumstàncies, i és cert, perquè el procediment
administratiu que ens ha portat fins aquí és diferent, no és tot el mateix.
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Hi ha alguns que són pròrrogues de contractes finalitzats que no s’havia adjudicat el nou
contracte, perquè en el procés de contractació hi havia hagut alguna incidència i a l’acabar
no havia pogut donar peu a que hi hagués un nou contractista i per tant l’anterior es va
prorrogar, algun contractista que es va retirar, ja es va demanar o es va proposar a un
contractista que mentre no es feia la contractació definitiva, que fes front als serveis perquè
es considerava un servei important.
Altres serveis que són d’atenció personal i que no es va voler deixar de prestar aquest
servei, per tant hi ha diferents tipologies que evidentment tenen un procediment
administratiu al qual s’ha de fer front.
Regularitzar tota aquesta situació però que, en qualsevol cas són serveis que s’han prestat
efectivament. Són serveis que disposaven de partida pressupostària i de diners per poder
fer front, i que ara el que fem és dotar aquestes partides per tal de poder fer front a serveis
que efectivament s’han prestat, perquè sinó el que entenem més enllà de la consideració
jurídica o procedimental el que estaríem és causant un perjudici a les empreses que
efectivament han prestat el servei.
Per tant és evident que aquesta modificació en concret i aquests pagaments res tenen a
veure amb l’actual situació, senzillament és un mètode per agilitzar en uns moments que per
diferents circumstàncies les empreses tenen dificultats i no volem nosaltres ser un més en
generar aquestes dificultats.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Si, molt breument. No ens sembla adequat adjudicar contractes de manera irregular, per
diversos motius, no m’allargaré ara. Pensem que crea un precedent no recomanable.
Per tant, en conseqüència, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem que
inicialment ens podríem haver pronunciat amb un vot en contra, però precisament per
prioritzar la situació econòmica per la que travessen molts proveïdors i per evitar un perjudici
d’aquestes característiques, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem
expressarem la nostra abstenció respecte a aquesta proposta de modificació de crèdit.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve. Para decirle al Sr. Belver que algunas cosas que explica pueden ser razonables,
otras no. Mire, hay contratos que son nulos de pleno derecho, no nos engañemos. No se
pueden hacer prórrogas, contratos verbales, pues son nulos de pleno derecho.
Ya le digo que nosotros nos vamos a abstener porque no queremos poner palos en las
ruedas, pero no comulgamos con ruedas de molino.
En definitiva que no, Sr. Belver, usted es un hombre que se defiende muy bien, que conoce
la administración muy bien y siempre lo hace bien para meternos algún golito por la
escuadra. Pero que no tragamos, en algunas cosas tiene razón, pero en otras sabemos que
no.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 1 d’urgència de l’ordre del dia,
relatiu a l’expedient de modificació de crèdit núm. 18 - AJT/24797/2020, que s’aprova amb
14 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,
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Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 13 vots 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; dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord que
es transcriu a continuació:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
núm. 2247/2020, de 21 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2019.
ATÈS que en l’apartat 3r de l’esmentada resolució es declara, que del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31.12.2019 es destina l’import de 2.452.535,75 euros,
a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i comptabilitzades en el compte
413.
ATÈS l’informe núm. 11/2020 de la Intervenció General sobre la liquidació del pressupost
general de l’exercici 2019 apartat IX.3 Romanent de Tresoreria per a despeses generals
2019 corregit.
VIST l’article 177 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, que permet finançar crèdits
extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i l’article
36.1.a) de RDL 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol 1r del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos; en relació al finançament de crèdits extraordinaris amb càrrec al Romanent
de Tresoreria per a despeses generals.
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel que es
determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple Municipal a proposta
del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 56/2020 de compliment de
LOEPSF i 57//2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
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estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que la tramitació del procediment d’aprovació dels expedientes de modificació de
crèdits que integren la Modificació de crèdit 18 del Pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2020, és indispensable per al funcionament bàsic dels serveis que presta aquesta
administració i per a la protecció de l’interès general, donant continuïtat a diferents
contractes de serveis d’aquesta administració i contribuint a la dinamització de l’economia
local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda,
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació de la tramitació del present procediment d’aprovació
de modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat
amb l’apartat quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius
que consten a la part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 18 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als ’expedients 94 i 102/2020 en la modalitat de Crèdit
extraordinari per import de 2.261.351,36 euros corresponent a obligacions pendents de
l’exercici 2019 comptabilitzades en el compte 413; finançat amb Romanent de Tresoreria
per a despeses generals segons es recull en la Resolució núm. núm. 2247/2020, de 21 de
febrer de liquidació del pressupost de l’exercici 2019, d’acord amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
28.247.939,11
2.261.351,36
6.076.007,19
0,00
53.089.260,43
2.261.351,36
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
1.308.158,68
2.261.351,36
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
0,00
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
53.089.260,43
2.261.351,36

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
30.509.290,47
21.576.007,19
316.750.611,79
DEFINITIU

95.265.972,69
114.451.710,11
2.245.000,00
20.736.872,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
316.750.611,79

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

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
URGÈNCIA 2.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 19
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 100/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/25929/2020
Declarada la urgència per unanimitat dels assistents presents en el moment de la
votació. L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants
dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy brevemente, Sra. Alcaldesa. Esta modificación, en este caso, la modificación que se
nos plantea es para subsanar un error material, la asignación de una partida que por error
se puso en un lugar que no corresponde. Por tanto, nosotros vemos con preocupación que
a día de hoy se produzcan estos errores.
En cualquier caso, el Partido Popular se va a abstener en este dictamen.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí. Gràcies Sra. Alcaldessa. Respecte a la modificació de crèdit número 19, el motiu de la
modificació obeeix a un error i tothom comet errors en un moment o altre, per tant, es tracta
de buscar una solució vàlida i aquesta considerem que ho és, fins i tot tenint en compte que
la transferència de crèdit procedeix d’una altra aplicació pressupostària corresponent a
l’àrea d’Educació.
Per tant, tot i que no deixa de generar-nos dubtes el motiu pel qual es va dotar amb 33.021
euros la partida d’origen de la transferència, si ja al mes de maig se sap que una reducció
del 61,05% no anirà en detriment del desenvolupament econòmic del programa, vistes les
despeses contemplades fins a finals d’any. Malgrat aquest fet, L’Hospitalet En Comú Podem
ens pronunciarem favorablement respecte aquesta proposta de dictamen.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En cualquier caso, sí quería hacer una breve intervención. Mire, nosotros nos vamos a
abstener porque está modificación tiene algo parecido y además como siempre. Bueno,
viene a decir que tiene… bueno está bien que reconozcan el error.
Hombre, aquí lo que nos gustaría era una crítica, es decir, a estas alturas todo el mundo
comete errores, pero de este tipo a veces en una administración que es la segunda ciudad
de Cataluña pues habría que mirárselo.
Pero en cualquier caso, como todos nos equivocamos, y lo que no podemos hacer es votar
en contra, porque no queremos que ese error al final redunde en un perjuicio para una
entidad, que es El Llindar, que creemos que tiene que salir adelante.
Así que con esa crítica, haremos bien en abstenernos precisamente por eso, pero lo que
nos apetecía era haber votado en contra, para que vayan tomando que hay que intentar
evitar errores sobretodo que se parecen mucho. Todas estas historias vienen siempre
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adoleciendo de una falta de imagen, negativa y de descontrol, la sensación…
En cualquier caso, no me extiendo más. Por consideración a El Llindar vamos a
abstenernos para que puedan cobrar.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 2 d’urgència de l’ordre del dia, relatiu
a l’expedient de modificació de crèdit núm. 19 - AJT/25929/2020, que s’aprova amb 22 vots
a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores
Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 5 vots d’abstenció; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se
l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
núm. 2247/2020, de 21 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2019.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de transferències de crèdit, d’acord amb el que es
preveu a l’article 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals.
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel que es
determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple Municipal a proposta
del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 58/2020 de compliment de la
LOEPSF i 59/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
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ATÈS que la tramitació del procediment d’aprovació dels expedientes de modificació de
crèdits que integren la Modificació de crèdit 19 del Pressupost de l’Ajuntament per a
l’exercici 2020, és necessari per a la concessió de subvenció per activitats dirigides als
ciutadans, indispensable per al funcionament bàsic dels serveis que presta aquesta
administració i per a la protecció de l’interès general, donant continuïtat a diferents
contractes de serveis d’aquesta administració i contribuint a la dinamització de l’economia
local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda,
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació de la tramitació del present procediment d’aprovació
de modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat
amb l’apartat quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius
que consten a la part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR; la modificació de crèdit 19 del pressupost general de l’ajuntament per
a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 100/2020 en la modalitat de Transferència de
Crèdit (20.160,00 euros); i d’acord amb el detall que figura a l’expedient i amb el resum
següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
30.509.290,47
0,00
6.076.007,19
0,00
55.350.611,79
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
3.569.510,04
-20.160,00
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
20.160,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
0,00
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
55.350.611,79
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
30.509.290,47
21.576.007,19
316.750.611,79
DEFINITIU

95.265.972,69
114.431.550,11
2.245.000,00
20.757.032,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
316.750.611,79

TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
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ACORD 3.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 20 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 105/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/25940/2020
Declarada la urgència per unanimitat assistents presents en el moment de la votació.
L’alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de membres.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Respecte a aquesta última modificació de crèdit, des de l’inici d’aquesta
emergència sanitària, social i econòmica, el grup municipal de L’Hospitalet En Comú Podem
ha donat suport a les mesures desenvolupades davant la situació de pandèmia que patim.
Ho hem fet en diverses ocasions també al llarg del Ple d’avui. Considerem que son
moments de treballar plegats per trobar solucions als reptes que tenim com a societat.
En aquesta lluita contra la pandèmia queda encara molt de camí i com a societat ens
enfrontarem a moltes dificultats, entre les quals no és una de menor, el procés de
desescalada passant per les successives fases. Precisament per això, per a la protecció
col·lectiva i la salut comunitària, considerem absolutament fonamental que tota la població
pugui disposar de mascaretes que compleixin amb la normativa.
Tenint en consideració el cost dels productes de protecció front al contagi, que a molts
sectors de pensionistes poden llastar la seva economia de forma important, i la seva
condició de col·lectiu especialment vulnerable a aquesta malaltia, i que per a moltes
famílies amb infants, donat el desabastiment al mercat d’estris per a la protecció front al
contagi de nens i nenes, així com l’elevat cost del mateix, ens trobem que resulta molt
onerós, de vegades, fins i tot, impossible per a moltes famílies accedir-hi.
En atenció a aquestes consideracions, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte a la modificació de crèdit, per a l’adquisició de mascaretes que
se’ns porta a consideració. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Mire, fíjese Sra. Alcaldesa, fíjese como nosotros cuando tenemos que hablar, y me da la
sensación y creo que va a pasar así, es una modificación de crédito que todos los grupos
van a estar de acuerdo, porque se justifica plenamente y para eso está pensada la
modificación de crédito, para eso está esa figura. No quiere decir que a veces podemos
entrar en controversia con una, y puede haber razones por un lado o por otro, unas veces
ganan las razones del gobierno, y otras veces las de la oposición.
Pero aquí, usted fíjese, la “generosidad”, porque es absolutamente necesario votar a favor
de esto y estar de acuerdo, como no nos duelen prendas en reconocer estas cosas, y
además estamos encantados que el gobierno haya tomado esta decisión y la apoyaremos,
como no puede ser de otra manera, con las dos manos.
Lo digo para que se den cuenta que nosotros creemos que tenemos cierta coherencia, por
lo menos es lo que pensamos nosotros, eso lo tendrá que valorar quien nos esté oyendo.
Así que con mucho gusto les vamos a aprobar esto, y les conminamos a que vayan en esta
dirección, aprobando medidas, tomando decisiones para paliar todo esta historia que
tenemos encima.
Solo creía absolutamente necesario, a pesar de que el gobierno ha dado a veces bandazos
por aquí y por allí, pero no se trata de discutir eso aquí. Se trata que en definitiva se ha
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demostrado que son eficientes, que son correctas para preservarnos del contagio.
Agradezco mucho que el gobierno haya tenido esa sensibilidad, y no nos duelen prensas en
reconocerlo, cuando hay que reconocerle al gobierno que trabaja y actúa bien, y con esa
conciencia que se le da por supuesta a nivel social.
Yo no me prodigo mucho en hacer carantoñas al gobierno, pero cuando hay que hacerlo no
hay ningún problema. Nos guía el espíritu de colaboración y sobretodo el espíritu de
nuestros vecinos a través del gobierno, que es a quien le toca implementar medidas que les
ayuden. Así que agradezco esa iniciativa, lo mismo que he criticado las dos anteriores.

SRA. ALCALDESSA
Agrair també aquesta possibilitat de tirar endavant aquestes modificacions de crèdit, per fer
front a les urgències de pagament a algunes de les empreses que estan darrere d’aquestes
modificacions de crèdit.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 3 d’urgència de l’ordre del dia, relatiu
a l’expedient de modificació de crèdit núm. 20, AJT/25940/2020, que s’aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 62/2020 de compliment de
LOEPSF i 64//2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
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perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdit que integra la Modificació de crèdit 20 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, té per finalitat la dotació de crèdit necessari per a l’adquisició de divers material
sanitari (mascaretes) i la corresponent distribució als infants i majors de 70 anys de la ciutat,
com a conseqüència de la declaració de l’estat d’alarma, per a la gestió de la situació de
crisi sanitària ocasionada por la COVID-19, que, per tant, es tracta d’un procediment
administratiu estretament vinculat als fets justificatius de l’estat d’alarma ocasionat pel
COVID-19.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda,
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació del present procediment d’aprovació de modificació de
crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat amb l’apartat quart
de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius que consten a la
part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 20 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 105/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit extraordinari (288.332,62 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
TOTAL
261.400.000,00
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
TOTAL
261.400.000,00

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
30.509.290,47
0,00
6.076.007,19
0,00
55.350.611,79
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
3.549.350,04
288.332,62
-57.000,00
-288.332,62
2.340.226,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30
0,00
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
55.350.611,79
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
96.286.644,08
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
30.509.290,47
21.576.007,19
316.750.611,79
DEFINITIU

95.265.972,69
114.719.882,73
1.956.667,38
20.757.032,65
0,00
46.285.094,10
10.536.394,72
7.051.049,32
20.178.518,20
316.750.611,79

TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS i PRECS i
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA i LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 22 D’ABRIL AL 19
DE MAIG DE 2020, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4596 AL 4806.
AJT/2380/2020.
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 dóna compte dels decrets dictats
per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors de govern en
l’exercici de les competències delegades que comprenen del número 4596 de data 22 d’abril
al número 4806 de data 19 de maig de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per assabentats/des els membres
de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 17,18,19 i 20, DE 29 D’ABRIL i
6, 13 i 20 DE MAIG DE 2020. AJT/2403/2020
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 dóna compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. Les sessions són
les corresponents als números 17, 18, 19 i 20, de 29 d’abril i de 6, 13 i 20 de maig de 2020.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de les
quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.
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 numero de
membres.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Aquest acord o aquest donar compte ja el vam fer al Ple anterior. Avui
el que fem és incorporar-lo i fer algun breu comentari de les novetats respecte al del mes
passat.
Si repassem i veiem totes les actuacions, que la voluntat com sempre és donar coneixement
de tot allò que s’ha anat produint durant aquesta temporalitat, de la qual jo diria en la seva
totalitat els portaveus dels grups municipals en tenen coneixement, perquè anem parlant
amb tothom i els hi anem explicant el que anem fent, voldria destacar alguns dels elements
que s’incorporen, que estem donant compte en aquest punt.
Un ja ha sortit en els decrets del principi, és el suport als llogaters d’habitatges socials, en la
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doble modalitat del seu pagament respecte dels habitatges de titularitat municipal. Ara fèiem
referència també a les modificacions de crèdit, al repartiment del voltant de 80.000
mascaretes a la població, per una banda a la població més gran de 70 anys, i als infants
entre 3 i 14 anys i la participació en el repartiment de mascaretes en el transport públic,
quan així es va dictaminar com a obligatori per part del govern d’Espanya.
Explicar també el treball que s’està fent en el marc del pacte per l’ocupació amb tots els
agents socials, de cara a ser capaços de veure l’evolució del mercat laboral, de veure com
estan incidint els ERTOs, quina és la seva tramitació, i poder afavorir a través del telèfon
que es va posar a disposició també d’autònoms i empresaris, exclusiu per ajudar-los i
acompanyar-los en tota la seva gestió davant de la pròpia administració.
Després el suport que s’ha donat a la restauració, perquè poguessin fer el treball de
repartiment a domicili o de recollida al propi establiment, i s’han anat incorporant bars i
restaurants de la ciutat. S’ha facilitat aquesta eina online per a que ho poguessin fer durant
aquesta pandèmia fins ara, que estem en aquest canvi de fase, on s’han flexibilitzat algunes
mesures, altres s’han canviat i per tant hem de fer tot aquest acompanyament, aquesta
informació, vigilància i control també, perquè no dir-ho, de tot el que s’ha d’incorporar en les
noves fases, i que aniran venint, estem segurs, durant el proper mes de juny.
I després, altres serveis de cultura que també s’han anat incorporant, s’han anat obrint,
s’han anant fent accés. Per una banda, el tema de préstec en biblioteques, el servei de
consulta a l’arxiu municipal, i tota una sèrie d’activitats en l’àmbit de la cultura que mica en
mica fan que aquest element, que nosaltres considerem cabdal en tota aquesta
desescalada, que la gent pugui tenir aquest tipus d’activitat, es pugui continuar fent.
I finalment, ahir manteníem ja les primeres reunions, les primeres trobades amb els
portaveus municipals. L’acord que va posar sobre la taula l’alcaldessa en el Ple anterior, el
pacte de ciutat. Ahir vam començar ja amb els portaveus municipals amb un primer
document, que comencem a estudiar i treballar amb la voluntat de que el més aviat possible,
aquest inici de pacte, d’acord, sigui un acord no només polític, que també, sinó un acord de
ciutat, que abasti a tots els actors, que abasti a tothom que s’hi vulgui sumar, perquè com
sempre hem plantejat des del principi d’aquesta pandèmia, d’aquesta crisi sortirem units,
perquè és l’única manera en que nosaltres entenem el progrés. Tots junts i que ningú no
quedi enrere, que ningú no quedi a la vora.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al punto número 12 en el que se nos aporta una relación
actualizada de las medidas que se han llevado a cabo por parte del Ayuntamiento en
relación al COVID-19, como ya dijimos en el pleno anterior, las medidas que ha adoptado el
gobierno consideramos que son necesarias para hacer frente a las demandas de nuestros
ciudadanos, tanto inicialmente en el plano casi estrictamente sanitario y para evitar
contagios como ahora ya empieza a ser una evidente necesidad real y muy presente, de
medidas que pueden ir encaminadas a ayudar a nuestro tejido económico y a las familias de
la ciudad para luchar contra la pandemia.
En cualquier caso, dada la fase de desescalada hacia la recuperación de la vida cotidiana,
evidentemente no nos cansaremos de decirlo, una vez superada la crisis sanitaria, debemos
poner todas las energías en ayudar a nuestras familias y a nuestros comerciantes y
autónomos de la ciudad, para que puedan superar de la mejor manera posible esta
situación sobrevenida.
Como ya se ha dicho con anterioridad y al inicio del Pleno, en esas novedades, en esas
medidas están las del alquiler, de ayudar a los inquilinos que están en un piso de alquiler
que es patrimonio del ayuntamiento. Por tanto, eso es positivo, en algunos casos de la
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rebaja del 50% en la cuota del alquiler, o en algunos casos la moratoria en el pago, hasta
que haya pasado el estado de alarma. Como decía, son medidas positivas.
También nosotros queremos hacer hincapié en el tema de la restauración, el tema de los
comercios y del impulso que se puede dar desde el Ayuntamiento y en este caso, desde el
equipo de gobierno, todos juntos con la oposición y los agentes sociales económicos de la
ciudad a la hora de apoyar de una manera muy directa y muy enérgica a nuestros
comerciantes, a nuestros bares y restaurantes de la ciudad y a comerciantes en general, a
la hora de hacer llegar y de poder ayudarles a vender, en este caso, sus diferentes
productos con técnicas nuevas, técnicas online, que esto facilitará que la ciudadanía pueda
todavía más estar presente en nuestros barrios.
Yo creo que una de las cosas que hemos aprendido todos es de la gran necesidad y de la
gran oportunidad que debemos tener presente a la hora de poner en valor a nuestros
comerciantes. Nuestros comerciantes han estado ahí, nuestros servicios básicos de
alimentación, los supermercados, las fruterías, las tiendas de alimentación son los que nos
han abastecido de una manera directa, y por tanto yo creo que ahora que viene toda una
crisis por delante, yo creo que debemos apoyarles de una manera directa.
De la misma manera también, todo proceso que formaba parte, en este caso, del pacte pel
comerç, yo creo que debemos acelerar todas aquellas medidas que puedan implementarse
a la hora de ayudarles a superar esta crisis.
Como decía el portavoz socialista, ayer mismo tuvimos una reunión para iniciar el camino
hacia un pacto de ciudad, en el que tanto el gobierno como la oposición y los diferentes
agentes sociales y económicos de la ciudad, podamos redactar un pacto, firmar un pacto en
el que seguramente todos tendremos que renunciar a algo, en pro de conseguir la unidad en
la mayoría de cosas posibles que consideremos que son positivas para la ciudad y en este
caso para los ciudadanos de L’Hospitalet.
Y por tanto el Partido Popular, como ya lo dijimos en el Pleno anterior, como ya lo hemos
ido diciendo estos días y como ayer lo reiteramos, el Partido Popular estará presente, en
positivo, intentando incorporar a ese documento inicial, todas las iniciativas que
consideremos que son positivas para la ciudadanía a la hora de aliviar la carga impositiva,
en este caso, de nuestros comerciantes y nuestras familias, para ayudarles a paliar los
efectos del COVID, como decía anteriormente.
Simplemente decir que el Partido Popular se sumará al pacto en la medida de lo posible,
para intentar sumar todos juntos –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchas gracias. Nosotros, desde L’Hospitalet En Comú Podem ya hemos manifestado
en el punto anterior que hemos dado apoyo a las medidas que ha estado implementando el
gobierno de la ciudad.
A nosotros nos preocupa especialmente la protección a los colectivos más vulnerables que
son los que siempre acaban pagando todo este tipo de crisis. En la anterior crisis ya
pudimos comprobar cómo fueron las clases populares las que sufrieron los recortes y las
situaciones de emergencia social.
Nosotros respetamos todas las medidas que se han tomado para cubrir las necesidades de
todos estos colectivos, de personas que han estado en situaciones muy desesperadas y
muy vulnerables, durante toda esta crisis sanitaria. Queríamos hacer un poco de hincapié
sobre lo que es el apoyo a los alquileres sociales de las viviendas sociales de L’Hospitalet.
Esa medida es muy importante, pero no nos engañemos, es un porcentaje tan mínimo de lo
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que es la vivienda en L’Hospitalet, que aunque solventemos a estos colectivos que son tan
vulnerables, pero hay muchísimas más personas, como hemos dicho antes en un punto
anterior, que están en situación de emergencia habitacional, que no están en una vivienda
del ayuntamiento o pública, y van a sufrir muchísimo las consecuencias de la situación que
tenemos actualmente.
Nos preocupa especialmente esta desescalada, nos preocupa muchísimo un rebrote, nos
preocupa que todos hagamos, seamos responsables con la desescalada que se está
produciendo, porque corremos un riesgo de involución y nos preocupa muchísimo la salida
de esta pandemia, y sobretodo también nos preocupa esta reconstrucción económica,
porque las consecuencias de esta emergencia sanitaria podrían ser muy graves.
Y en este sentido, entre todos tenemos que sumar esfuerzos para aportar soluciones, y
entre todos conseguir que nadie quede atrás en esta crisis sanitaria, que no tiene que ser
como la anterior crisis económica, que realmente fueron las capas populares las que
pagaron todas las consecuencias. Esta vez no puede ser así. Nosotros queremos salir todos
juntos, todos unidos de esta situación y desde nuestro grupo municipal, L’Hospitalet En
Comú Podem, nuestro espacio político, haremos todo lo posible para que así sea.
Y en el pacto de ciudad, nosotros estaremos allí, estaremos aportando todas las ideas,
estaremos aportando lo mejor de nosotros mismos, para que realmente esta ciudad, y no
solamente esta ciudad, nuestra sociedad salga adelante de una crisis que ha sido
sobrevenida, que no esperaba nadie y que en estos momentos es crucial esta unidad y esta
suma de todos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Llevábamos ya varios días hablando del pacto de ciudad, un pacto que nace con
la firme intención, que todos los grupos estaban de acuerdo, y creo yo que siguen estando y
sino ya lo veremos en el desarrollo de este pacto y tal. Ya tenemos documentación que nos
dice dónde debemos fijarnos más o menos con unas líneas que, como no podía ser de otra
manera, marca el gobierno de la ciudad.
Aquí lo que hay que dejar bien claro, es que estos pactos si no nacen con la lealtad política
que tienen que nacer, si no hay esa voluntad de llegar a acuerdos de verdad que nos salen
de dentro, y si quieren meter por medio el politiqueo este, absurdo, ese politiqueo que está
ocurriendo hoy día desgraciadamente en la propia calle, donde los extremos están
radicalizando el asunto de tal manera que cuando un partido intenta colaborar y apoyar en
la medida de lo necesario al gobierno o a quien tocara, tanto entidades como son
ayuntamientos o diputaciones, en definitiva, en la Cámara, se radicaliza, se lleva a un
extremo hasta tal punto que se hace un flaco favor a la sociedad que lo que quiere es que
nos entendamos y que lleguemos a acuerdos para que no salgan perjudicados.
El politiqueo, como yo le digo muchas veces, no es bueno cuando se mete donde no tiene
que meterse. La política con mayúsculas hay que hacerla sobre todo con lealtad. La lealtad
debe ser fundamentalmente a los vecinos y a los gobiernos también si lo hacen bien, por
eso a nosotros no nos duelen prendas en reconocer lo que el gobierno de la ciudad está
haciendo bien y podemos criticar obviamente, porque esa es nuestra obligación, lo que
creamos que no esté haciendo tan bien o esté haciendo mal.
A partir de aquí lo que hay que hacer es evitar polarizar la sociedad, llevarla a lo extremo,
porque al final con eso no salimos unidos, al final lo que hacemos es llegar a un conflicto
social que no ayuda y a que se dé la sensación de que los políticos en el fondo lo único que
hacen es meter la pata, estar en contra de los ciudadanos.
Debemos aunar voluntades, debemos tener claro adónde van nuestras políticas, que no es
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a nuestros partidos. Es legítimo que cada partido tenga la suya, como no puede ser de otra
manera. Hay ideologías e idearios, y eso hay que respetarlo, pero no podemos llegar a ser
tan mezquinos que antepongamos esas ideas partidistas a lo que realmente esperan de
nosotros nuestros vecinos, y a la realidad social que tenemos hoy, que no es otra que un
caos impresionante, que ha sobrevenido de alguna manera que nadie se esperaba.
Así que yo apelo aquí un poco a esa lealtad política, a no hacer politiqueo y a que no saque
nadie los pies del tiesto, queriendo decir, yo voy por delante, yo soy mejor. Al final los que
tienen que dar su veredicto son los ciudadanos, y no son tontos. Van a ver quien de verdad
se lo cree, si su mensaje lo dice, lo verbaliza, y luego es capaz de hacer un ejercicio de
constricción, de dejarse en el camino alguna de sus posiciones, para intentar que entren
otras que pueden ser tan válidas como las que proponga esta parte.
Así que yo espero y me congratularía que propusiéramos las cosas, porque he visto algunas
cosas estos últimos días que a mí sinceramente no me han gustado, especialmente la
polarización que se hace por parte de extremos, que no conducen más que a un problema
de la sociedad enfrentada.
Vamos a intentar salir todos unidos, más fuertes, aunque el presidente del gobierno dice
que saldremos más fuertes. Ya lo veremos, de momento las cosas pintan negras. Para que
de verdad salgamos más fuertes, hay que implementar políticas de común acuerdo, y no
criticar al partido que porque quiera dar un apoyo a una parte u otra, porque considere bajo
su prisma y su forma de hacer política que debe hacerlo, no por estar… ni criminalizarlo,
porque esto está pasando y estamos sufriendo las consecuencias algunos partidos que
estamos en el centro, pidiendo que no haya división y que el extremo izquierda y el extremo
derecha no nos lleven al conflicto, que es lo que vienen haciendo ya últimamente.
Así que aviso para navegantes, lealtad política, y sobre todo lealtad con los vecinos y
vecinas, y los ciudadanos, que no se merecen que estemos haciendo politiqueo y nos
peleemos cuando lo que quieren es que nos pongamos de acuerdo para ayudar. Nada más.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí. Moltes gràcies Alcaldessa. Les mesures que està desenvolupant l’ajuntament per la crisi
de la COVID-19 són positives, les compartim, coincidim amb la gran majoria d’elles, però
també les considerem insuficients per fer front als reptes socials i econòmics del present, i
sobretot del futur imminent.
Està clar que les diferents administracions, l’estatal, la catalana i la municipal han tingut
encerts i errors en la gestió d’aquesta crisi. Ningú no s’esperava aquesta crisi de gestió
complexa i ningú no estava preparat per poder-la afrontar.
Jo no entraré en el detall de les propostes, perquè la gran majoria d’elles des d’Esquerra
Republicana de Catalunya sí que coincidim, però sí que m’agradaria destacar tres eixos que
hem de treballar i enfortir i algunes propostes d’aquest àmbit van en aquesta direcció.
En primer lloc hem de reforçar les polítiques socials, per desenvolupar un pla de xoc social.
Aquesta crisi el que ha mostrat són les febleses que tenim en el nostre estat del benestar,
un estat del benestar feble. Hem vist com han augmentat les desigualtats socials entre
persones, famílies i barris de la nostra ciutat i hem vist com aquesta crisi afecta encara més
a gent que encara no havia superat la crisi del 2008.
Veiem a la nostra ciutat que es fa més gran la bretxa digital; veiem a la nostra ciutat que hi
ha persones que viuen en habitacions llogades; gent que treballava de forma precària o a
l’economia submergida que s’ha quedat a l’atur, o veïns i veïnes nostres que estaven en un
ERTO i encara no han cobrat.
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Per tant la situació a la nostra ciutat és una situació crítica, i estem en una situació
d’emergència social. Per aquest motiu crec que és important que fem polítiques valentes en
aquesta direcció per garantir drets i per desenvolupar polítiques al servei de les persones.
També a l’àmbit econòmic ens cal reactivar l’economia local, ajudar al petit comerç, a la
petita i mitjana empresa que són el motor d’aquesta ciutat, i possiblement hem de començar
a desenvolupar propostes que vagin a fons per actuar en el present, perquè possiblement
molts comerciants no podran aixecar la persiana en les properes setmanes o ja no l’han
poguda aixecar i han hagut de tancar el seu negoci.
I també ens cal repensar el model de ciutat, perquè aquesta crisi l’hem de veure com a una
oportunitat per tal de repensar aquest model. I a mi m’agradaria posar un exemple, i crec
que aquí a l’ajuntament hauríem d’actuar de manera ràpida, que és l’espai públic. Som a
una de les ciutats amb més densitat de tota Europa. Som a una ciutat que no arribem als 6
2
2
m de zona verda per habitant, quan l’OMS recomana tenir entre 10 i 15 m de zona verda
per habitant.
En l’actual fase 1 estem veient problemes, que no es poden garantir els 2 metres de
distància i tampoc hi ha sortides segures. Per tant en una ciutat con la nostra, amb molta
densitat, amb menys zones verdes, no s’ha tancat en cap moment cap carrer, no s’ha tancat
cap avinguda, per garantir sortides segures i per guanyar també espais per a famílies i per
als nostres infants. Són mesures que han desenvolupat altres municipis del nostre entorn.
Ho ha fet Santa Coloma, ho ha fet Viladecans, ho ha fet Cornellà, ho ha fet Sant Cugat.
Aquestes mesures són necessàries sobretot a la nostra ciutat. Per tant, crec que hem de
corregir aquesta situació, hem de tancar carrers, hem de guanyar espais per fer aquestes
sortides segures.
I sobretot, com comentava també, el nostre compromís amb el pacte de ciutat. Així ho vam
manifestar a l’anterior Ple, on vam fer una proposta que la va recollir l’Alcaldessa que és qui
ha de liderar aquest pacte de ciutat, on tots hem de fer-hi propostes, i en base a les
propostes de tots hem de arribar a amplis consensos entre partits, però també entre entitats.
Esquerra Republicana de Catalunya ha signat tots els pactes de ciutat que hi ha hagut, el
del Delta del Llobregat a l’anterior mandat, el de Sanitat, el d’Educació. També signarem
segur el pacte de ciutat de L’Hospitalet que hem de treballar entre totes i tots, perquè entre
entitats, entre partits polítics, entre plataformes ciutadanes hem de sortir d’aquesta crisi.
I d’aquesta crisi hem de sortir-ne per fer una ciutat sense cap tipus de desigualtat, una ciutat
dinàmica a nivell econòmic, i sobretot una ciutat habitable i més verda, perquè tenim una
altra crisi que és la crisi climàtica, que hem de fer-li front també des de la nostra ciutat.
Per tant, amb la mà estesa treballarem en aquest pacte de ciutat, però també amb la mà
estesa per desenvolupar polítiques urgents a la nostra ciutat, per garantir els drets dels
nostres veïns.

SRA. ALCALDESSA
Simplement si em permeten per comentar ràpidament... no posi cares Sr. Garcia que
intentaré ser ràpida.
Primer agrair la intenció expressada avui en aquest Ple, una intenció positiva de suma dels
grups polítics. Podem dir que les preocupacions que avui s’han expressat, són unes
preocupacions que cada grup ha expressat de forma individual, però jo crec que són
coincidents i que tothom està preocupat pel sector econòmic: els comerciants, autònoms,
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les PIMES, etc. També evidentment, com apuntava la Sra. González, tot el que són els
col·lectius més febles, més vulnerables, lògicament. Per tant, en aquest sentit el que s’ha
expressat és una qüestió comuna.
Jo crec que hi ha una cosa important, que és intentar tenir una experiència. Vam patir una
crisi fa uns anys, una crisi que gairebé havia arribat fins fa pocs mesos, semblava que
entràvem en una altra dinàmica, però en aquella gestió de crisi del passat, es van cometre
molts errors. Jo crec que del que ens ha de servir aquella experiència, és per no tornar a
cometre els errors del passat.
Jo crec que hi ha uns objectius, que s’han expressat, també ho comentava el Sr. Fran
Belver, en aquest pacte que engeguem des de fa uns dies, que són: volem reactivar
evidentment la ciutat des d’un punt de vista social, des d’un punt de vista econòmic, des
d’un punt de vista de la perspectiva de pensar en una nova ciutat, en un nou L’Hospitalet a
partir d’aquesta crisi.
Jo crec que considerem, i espero que així sigui perquè és la nostra proposta i el nostre
objectiu, posar al centre les persones, els veïns i veïnes, els ciutadans i ciutadanes. Penso
que si som capaços de convertir en realitat, perquè hem dit de fer, de treballar de forma
unitària, de forma ferma, jo crec que qui sortirà beneficiat seran ells, seran els nostres veïns.
Hi ha moltes incerteses, no ens enganyem, no sabem què passarà al futur.
Vull recordar, perquè de vegades quan parlem sembla que la crisi sanitària ha passat i la
crisi sanitària encara no ha passat. Hem pogut passar d’una fase 0, o del confinament a la
fase 0 i desprès a la 0,5 i ara estem a la fase 1, però en definitiva encara no sabem quan
finalitzarà aquesta crisi sanitària i com ens haurem d’adaptar realment a aquesta situació.
Jo espero també que es modifiquin totes les normatives que d’alguna forma més explicada o
menys, s’han realitzat avui en aquest Ple. S’ha mencionat sense mencionar la llei, però s’ha
parlat de les lleis que impedeixen als municipis i administracions locals gastar tots els
nostres estalvis, tots els nostres recursos. Evidentment s’ha de modificar, s’ha fet un petit
avançament, però s’ha de modificar i deixar que els municipis retornin als ciutadans tots els
estalvis que han realitzat al llarg d’aquests anys.
També els temes d’habitatge, un tema crucial que en aquests moments està en una situació
de parèntesi, però que s’han d’abordar polítiques, evidentment algunes corresponen als
ajuntaments, però d’altres corresponen a altres administracions, per tant aquí també és
important la suma, l’assumpció de les competències de cada una de les administracions i
també, no ens enganyem, els recursos econòmics. Per molt bones intencions que tinguem
tots, sense recursos difícilment podrem tirar endavant algunes de les polítiques que es
posaran sobre la taula.
Acabo de rebre, i suposo que tots els que estan veient aquest Ple, hem vist en algun tuit una
molt bona notícia, i és que Brussel·les ha aprovat, acaba d’aprovar un pla de recuperació de
750.000 milions d’euros. Una gran notícia que espero que pugui arribar també a la nostra
ciutat, que puguem comptar amb els recursos extraordinaris que per part del govern
d’Espanya s’impulsaran. Espero i desitjo que hi hagi un pla de xoc també per part de la
Generalitat, no només amb bones intencions, sinó també amb recursos econòmics.
Per tant comptarem, espero que comptem amb tots els recursos extraordinaris, que també
des de la pròpia Diputació de Barcelona i des del propi Ajuntament ajudaran a aquesta
reactivació econòmica, social i de la ciutat.
Per tant, tot el que vostès han plantejat, jo crec que coincideix plenament, no crec que hi
hagi grans discrepàncies. Fins ara com a mínim tot el que hem sentit, crec que encaixarà
perfectament. Per part del govern, jo vaig manifestar aquesta intenció, ja tenim un primer
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document. A partir d’aquí, jo espero i desitjo que puguem arribar a un consens ràpid en
benefici sobretot de tots els ciutadans i ciutadanes.
No em vull allargar més, doncs fil a l’agulla i a treballar en benefici de tots i de totes. Si no hi
ha res més en aquest punt, passaríem a les mocions presentades en aquest Ple.

ALTRES MESURES EXCEPCIONALS COVID-19
ACORD 12.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL GABINET DE L’ALCALDIA QUE
RECULL LA RELACIÓ ACTUALITZADA DE LES MESURES ADOPTADES PER
L’AJUNTAMENT EN RELACIÓ A LA COVID-19. AJT/ 24194/2020.
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“DONAR COMPTE AL PLE DE LES MESURES ACTUALITZADES ADOPTADES PER
FER FRONT AL CORONAVIRUS (COVID-19) A L’HOSPITALET. AJT/ 24194/2020.
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), ha
declarat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol, amb la finalitat d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, vigent per la prorroga del
Reial Decret 514/2020, de 8 de maig.
L’Alcaldessa-Presidenta, DONA COMPTE AL PLE de les mesures adoptades per
l’Ajuntament de L’Hospitalet davant la Covid-19, per contribuir a detenir la pandèmia i que es
troben detallades en el document signat per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.
L., i que és del tenor literal següent:
“Mesures adoptades per fer front al CORONAVIRUS (COVID-19) A L’HOSPITALET
190520
Contribuir a detenir la pandèmia, protegir els col·lectius més vulnerables, garantir els serveis
essencials a la ciutadania i fer complir el Reial decret 463/2020 respecte al confinament de
persones i control d’activitats han estat els objectius de l’Ajuntament de L’Hospitalet durant
aquest període de crisi sanitària.
MESURES SOCIALS
1. Es manté l’atenció permanent per part dels Serveis Socials municipals.
Els Serveis Socials continuen prestant serveis per via telefònica, amb cita prèvia mitjançant
el telèfon 010.
2. Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i hospitals.
Els Serveis Socials municipals treballen en xarxa i de manera coordinada amb els
treballadors i les treballadores socials dels centres d’atenció primària de la ciutat i dels
hospitals per donar suport a les persones i famílies que pateixen alguna situació d’ingrés,
aïllament o quarantena, i per poder completar amb assistència social el seguiment i
l’evolució de les persones i les seves necessitats.
3. Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents.
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) incrementa l’atenció en 312 persones i garanteix els
serveis a les més de 2.000 persones ateses habitualment a casa seva. El servei també
subministra el menjar a part de les persones més vulnerables que fins ara dinaven als

…/…

58

casals de gent gran municipals i de la Generalitat, una tasca que fan les treballadores
familiars. La demanda ha augmentat en 402 persones.
4. Distribució de 7.000 targetes moneder de les beques menjador.
L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la distribució, porta a porta, de targetes moneder
recarregables procedents de la Generalitat entre les famílies beneficiàries de les beques
menjador. D’aquesta manera s’ha evitat que haguessin de sortir de casa seva 5.000
famílies. El dispositiu de distribució estava format per treballadors municipals, de La Farga i
voluntaris dels esplais de la ciutat.
5. Es garanteix l’alimentació com a necessitat bàsica.
La demanda d’aliments ha crescut de manera molt acusada (actualment representa el 96 %
de les demandes a Serveis Socials). Les entitats del tercer sector fan la distribució
d’aliments a la ciutat. Es fan aportacions econòmiques directes mitjançant transferència
bancària a famílies amb menors que no perceben beca menjador del Departament
d’Educació (més de 900 menors). S’envia menjar a domicili a persones dependents i majors
de 65 anys, amb un increment del 62 %. Es reparteixen 204 menús diaris, que es fan arribar
al centre d’acollida per a persones sense recursos Els Alps.
L’Ajuntament va posar en marxa un nou dispositiu per repartir menjar preparat, que
complementa altres ajudes ja planificades pels serveis d’atenció social. Aquest dispositiu
especial -que es va iniciar la primera setmana d’abril ha beneficiat un total de 789 famílies
diferents i més de 2.300 persones. S’han entregat 36.107 àpats preparats.
El repartiment de menjar preparat garanteix que els infants mengin un àpat equilibrat cada
dia i, alhora, abasteix de menjar tots els membres de la família. A més, és l’única opció per a
aquelles persones que viuen en habitacions rellogades i que no poden cuinar. Els menús
preparats es distribueixen en dos punts de la ciutat, tenint en compte el volum de famílies
beneficiàries, les possibilitats de compliment de les mesures de seguretat i sempre establint
hores prefixades per evitar concentracions de persones.
Creu Roja de L’Hospitalet, amb el suport econòmic de l’Ajuntament, ha ampliat el dispositiu
per atendre altres famílies vulnerables i s’ha traslladat a un espai del Centre Cultural Tecla
Sala on atén unes 370 famílies setmanalment, unes 180 més de les que atenia abans de la
situació d'alarma sanitària. Es preveu que es puguin beneficiar unes 720 famílies. Aquí es
distribueixen aliments tres cops per setmana.
6. Atenció personalitzada per a les persones usuàries dels centres de dia.
Davant el tancament, per part de la Generalitat, d’aquests serveis, l’Ajuntament ha contactat
amb totes les persones usuàries per avaluar les seves necessitats. Com a resultat d’aquesta
anàlisi, s’han donat d’alta més d’un centenar de teleassistències.
7. Reforç del Servei de Teleassistència.
Es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de garantir el seu benestar i
s’instal·len 251 serveis de teleassistència a través de la línia 900 de la Diputació de
Barcelona.
8. Suport a les residències de gent gran de la ciutat.
Les residències de gent gran acullen el col·lectiu més vulnerable i colpejat per aquesta crisi
sanitària. Com a Ajuntament, s’està fent seguiment telefònic diari de la situació de
cadascuna de les residències de la ciutat, s’ha demanat a la Delegació del Govern que
l’UME de l’exèrcit desinfecti les instal·lacions de totes les residències i s’han facilitat les
desinfeccions amb empreses especialitzades en cas necessari. També se’ls ha ofert una
borsa de treballadors per poder cobrir les baixes de personal, tests de detecció ràpida de
coronavirus i equips de protecció procedents de la Diputació de Barcelona i de les diferents
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donacions de particulars i d’empreses. S’ha fet l’oportuna derivació, coordinació i seguiment
amb el Departament de Benestar Social així com amb el Catsalut, ICS i CSI.
9. Suport a les persones vulnerables en les seves necessitats bàsiques.
A través dels Voluntaris de L’H, es dona suport als col·lectius de risc per tal de portar la
compra a casa seva, baixar les escombraries, adquirir medicaments, etc.
10. Campanya de trucades a persones majors de 65 anys que viuen soles i a diferents
col·lectius. S’han fet 2.142 trucades.
11. Suport a les persones sense llar.
Els ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona han establert una línia de treball per reservar al
pavelló de la Fira unes places per a persones procedents del nostre municipi. La coordinació
es fa a través de l’Equip d’Emergències de L’Hospitalet, que avisa el Dispositiu Fira. Creu
Roja de L’Hospitalet s’encarrega de localitzar els candidats i lliurar-los un document de
derivació, i també els informa del dia i l’hora que poden accedir al pavelló de la Fira.
12. Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
Es fa un seguiment telefònic setmanal de les dones vinculades al Centre d’Atenció i
Informació a la Dona (CAID) per part dels professionals: treballadores socials i psicòlogues.
S’han fet 808 trucades.
Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per donar resposta a les situacions que van
sorgint.
Un dispositiu de voluntaris, coordinats per l’Oficina del Voluntariat del Servei de Joventut, ha
distribuït en farmàcies i comerços d’alimentació cartells amb els telèfons d’ajuda per a dones
en situació de violència masclista.
Suport a les activitats online organitzades en el Dia Internacional contra l’LGTBI-Fòbia
(manifest i vídeo de les entitats Alise, Bruixes. LHOrgull i Observatori contra l’Homofòbia i
altres iniciatives a les xarxes).
13. Suport als llogaters dels habitatges socials.
Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables que ocupen habitatges de
lloguer propietat de l’Ajuntament:
1) S’ha establert una moratòria en el pagament dels lloguers i/o una reducció del 50 % del
lloguer per a aquelles persones que no puguin fer front als pagaments durant un màxim de 4
mesos.
2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el pagament de les seves rendes,
mentre duri l’estat d’alarma, i es difereix el pagament, un cop passi aquesta situació, durant
un màxim de 3 anys.
Així doncs, el rebut del mes d’abril ja no s’ha girat i s’ha començat a informar les famílies en
funció de la seva situació. S’ha establert un tràmit online per poder fer les peticions.

MESURES SALUT
14. Coordinació amb CatSalut en atenció sanitària i suport a la posada en marxa
d’equipaments temporals en pavellons i hotels que es posen a disposició del sistema
sanitari.
15. Cerca i posada a disposició als nostres hospitals de referència de perfils
professionals adients. 9 metges i més de 40 auxiliars d’infermeria.
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16. Protecció Civil dona suport amb repartiment de material i tasques de desinfecció.
Els voluntaris de Protecció Civil informen sobre mesures preventives i les normes
decretades pel confinament; porten als hospitals les donacions de material sanitari que
entitats privades els fan arribar; distribueixen material de protecció individual entre
residències de gent gran i de persones amb discapacitat, entitats que fan tasques de
voluntariat i serveis amb obertura autoritzada, i realitzen tasques de neteja i desinfecció a
l’espai públic.
L’equip de Protecció Civil ha repartit més de 80.000 elements de material sanitari (guants,
màscares, bates i protectors per a residents i persones cuidadores) en hospitals i
residències de gent gran i persones amb discapacitat.
17. Repartiment de 80.000 mascaretes als transports públics per evitar contagis.
Amb la col·laboració d’un equip de 75 voluntaris de Creu Roja L’Hospitalet, Voluntaris de
l’Oficina del Voluntariat i treballadors municipals 14 i 15 d’abril- 5 i 6 de maig.
18. Atenció psicològica a la ciutadania.
L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per donar suport emocional i
psicològic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’acord a què s’ha
arribat amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
19. Campanyes de donació de sang.
L’Hospitalet s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han ofert els seus espais per
garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. L’edifici dels mitjans de
comunicació, a Santa Eulàlia, i l’edifici de l’Ajuntament, al Centre, han acollit dues
campanyes especials de donacions de sang del Banc de Sang i Teixits. Per participar-hi, els
donants havien de demanar cita prèvia al web www.donarsang.gencat.cat/lh.
20. Serveis de protecció d’animals, salut ambiental i salut comunitària.
L’Ajuntament garanteix el servei de protecció dels animals de companyia. També garanteix
la desinsectació i desinfecció, el servei de seguretat alimentària i el servei de salut
comunitària, quan es determina que és imprescindible i inajornable l’actuació.
21. Repartirem de manera individualitzada a domicili 85.000 mascaretes reutilitzables
a les persones de més de 70 anys i nens i adolescents de 3 a 14, dos dels col·lectius
més vulnerables al virus.

MESURES TREBALLADORS I TREBALLADORES MUNICIPALS
22. Establiment del sistema de teletreball per als treballadors i treballadores
municipals i de la gestió de servei a la ciutadania.
En aquests moments hi ha 1.000 professionals teletreballant i prop de 500 que treballen de
forma presencial.
23. Protecció dels treballadors i treballadores essencials.
S’han distribuït entre el personal municipal que presta serveis essencials -policia local,
Protecció Civil, serveis socials i personal funerari- equips de protecció individual com ara
mascaretes, bates, ulleres, guants i gel desinfectant hidroalcohòlic, un material que
garanteix que aquests professionals treballin amb garanties.
També s’han facilitat tests de detecció ràpida de Covid-19 provinents de la Diputació de
Barcelona a aquells treballadors i treballadores que presentaven simptomatologia, per part
del personal de la UPRL, Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, així com un servei
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d’atenció psicològica.
Aquesta protecció també s’ha estès a personal de residències i a personal d’empreses
proveïdores dels serveis municipals.
24. Reunions i consultes permanents amb els representants municipals i els delegats
de prevenció. UGT, CCOO, SPL i IAC-CATAC.
25. S’ha realitzat difusió i comunicació de la informació sobre Covid-19 a través de la
intranet municipal.
26. Mesures de neteja extraordinària dels centres de treball municipals.
S’ha reforçat la neteja dels espais municipals amb personal que realitza tasques presencials
en els casos on el personal manifestava símptomes.
27. Telèfon d’atenció psicològica.
Els treballadors municipals tenen a la seva disposició el telèfon d’atenció psicològica que ha
activat la Diputació de Barcelona per al personal laboral que presta serveis essencials.
Aquest servei s’ofereix a través del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per mitjà del
telèfon 93 472 50 50. L’objectiu és escoltar, acompanyar i reduir l’estrès causat per la
situació d’emergència que viuen.

MESURES ECONOMIQUES
28. El primer ple virtual del 29 d'abril aprova destinar 1,5 milions d'euros per a pal·liar
els efectes del coronavirus.
29. Modificació dels terminis de pagament dels principals tributs i suspensió de les
quotes de diferents serveis municipals.
S’han modificat els terminis de pagament dels principals tributs, IBI i IVTM. Les quotes de
les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts i poliesportius
municipals han quedat suspeses mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part
proporcional corresponent al mes de març.
Quant a les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors de bars i restaurants i les
que s’apliquen en els mercats ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al
temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
30. Posada en marxa d’una línia de telèfon gratuïta per a autònoms i empreses.
Els autònoms i les empreses disposen d’una línia telefònica gratuïta, 900 924 925, que
l’Ajuntament ha posat en marxa per atendre les seves consultes davant la situació d’alarma
a causa de la Covid-19. L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. Les consultes
també s’atenen a través del correu electrònic covid19empreses@l-h.cat, que dóna resposta
en 24 hores hàbils. Des de la seva posada en funcionament el 30 de març ha rebut més de
400 consultes. 86 més s’han atès per mail.
També tenen al seu abast un dossier que s’actualitza periòdicament i que recull les mesures
econòmiques impulsades per les diferents administracions públiques a la web
www.dinamitzaciolocallh.cat.
31. Coordinació amb els agents socials per analitzar l’evolució de la situació i de les
mesures que cal emprendre posteriorment.
L’Ajuntament, els sindicats UGT i CCOO i de les patronals AEBALL i PIMEC treballen de
forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre l’economia de la situació d’alarma a causa de
la Covid-19, en el marc del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet. La voluntat és
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treballar, de manera prioritària, en l’estudi de mesures, tant immediates com de futur, que
puguin ajudar a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a L’Hospitalet,
un cop es comenci a superar la crisi sanitària.
32. Obert un tràmit en línia perquè els restaurants puguin vendre menjar a domicili.
La mesura estableix un procediment d’emergència i provisional per adquirir la llicència per
tal de donar el màxim suport als restauradors locals. L’Ajuntament ha posat en marxa el
procediment pel qual els establiments de la ciutat amb llicència de bar, restaurant o
elaboració d’aliments, puguin preparar menjars per lliurar a domicili. Aquest tràmit es pot fer
en línia o des del web municipal.
La mesura ha estat possible gràcies a la coordinació de l’Àrea d'Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social amb Activitats i Salut Alimentària de l’Ajuntament, i té per
objectiu impulsar un sector molt castigat per la crisi sanitària de la Covid-19. Un cop rebudes
les peticions, el departament responsable es posa en contacte amb els sol·licitants.
33. Llistat actualitzat de bars i restaurants de la ciutat que ofereixen servei de menjar
a domicili. Publicat al web de dinamització local i difusió per les xarxes socials.
34. Gornal Activa amplia l’oferta de formació en línia per a persones emprenedores i
pimes.
Als cinc cursos en línia que formen part del Catàleg de formació per a pimes i persones
emprenedores, de la Diputació de Barcelona, més 10 cursos més que s’inclouran en el nou
Catàleg de formació per a persones emprenedores Forma’t per emprendre, un itinerari
formatiu que recollirà tots els cursos que s’impartiran des de Gornal Activa a partir del mes
de maig i durant tot el 2020. L’objectiu és anar ampliant l’oferta de cursos en línia per
continuar oferint formació a les persones autònomes i pimes de L’Hospitalet.
35. Contractació.
S’està realitzant un estudi individualitzat de cada contracte per adaptar-lo a la normativa
amb l’objectiu de vetllar pel manteniment de tots els llocs de treball.
36. Mercats municipals per garantir el subministrament d’aliments frescos.
Els vuit mercats municipals es mantenen oberts de dilluns a dissabte en horari de matí -de 8
a 13 hores- per garantir el subministrament d’aliments a la ciutadania. Des de l’Ajuntament,
s’han pres mesures d’higiene i prevenció per tal de preservar la salut i la seguretat dels
comerciants i de la clientela i frenar el nombre de contagis. S’han distribuït 4.000 guants de
làtex, s’han difós falques a través de la megafonia, s’han col·locat rètols informatius a tots
els equipaments i s’han subministrat cintes adhesives per delimitar la distància amb les
parades. S’han distribuït viseres i mascaretes als paradistes, amb col·laboració dels
voluntaris de LHUnits i de l’Associació de Dones Sant Josep.
Els dies de major afluència de públic, s’ha incorporat una persona a cada mercat per tal
d’incrementar la informació i vetllar pel compliment de les mesures de seguretat.
L’Ajuntament distribueix mascaretes entre les persones usuàries dels vuit mercats
municipals els dies 8 i 9 de maig. Voluntaris de l’Oficina de Voluntaris de L’Hospitalet
reparteixen 5.000 mascaretes higièniques dins d’una campanya de sensibilització envers la
necessitat d’utilitzar aquests elements de protecció.
Augment de comandes telemàtiques i una major sensibilització de comerciants i clientela
quant a la conveniència d’optar per aquest sistema. Així, bona part dels mercats han
incrementat el servei de repartiment a domicili, especialment adreçat a la població en
situació de risc i l’han difós a través de les seves xarxes socials.
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37. Reducció de taxes de mercats ambulants i de parades de complements.
Pel que fa a les taxes de mercats ambulants i de les parades de complements dels mercats,
se’n reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei
ha estat suspès i/o tancat.
38. Suport econòmic a les associacions de la ciutat.
Des dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària una línia de crèdits tous
perquè puguin afrontar les seves necessitats.

MESURES ESPAI PUBLIC
39. La Guàrdia Urbana ha posat l’accent principalment en la informació, evitant
aglomeracions, controlant especialment els espais públics i evitant els desplaçaments no
autoritzats a peu o en vehicles. També s’ha actuat en el control d’establiments i activitats
econòmiques.
Des de l’inici del confinament, la policia local ha realitzat un total de 52.730 actuacions,
27.898 identificacions de persones i 21.874 identificacions de vehicles. El total de persones
sancionades per la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional han estat de
6.664. S’han obert 333 diligències penals per resistència i desobediència. Han estat
detingudes 78 persones per desobediència greu.
40. Suspensió del pagament en les zones d’aparcament regulat i del règim
sancionador de les zones de baixes emissions.
L’Ajuntament ha suspès el pagament en les zones d’aparcament regulat (AIRE), zones
blaves i verdes de la ciutat mentre duri la situació d’alarma.
41. Modificació del pla de neteja de la ciutat.
S’ha modificat el Pla de serveis de neteja viària i recollida de brossa i el Pla de serveis de
manteniment de zones verdes, parcs i jardins de la ciutat, per tal de garantir el bon estat de
la ciutat. S’han reorganitzat i adaptat els serveis de sanejament i neteja viària a les
necessitats de la ciutat. Es prioritzen les ubicacions de contenidors, el buidat de papereres i
els voltants dels hospitals, centres assistencials de salut i mercats municipals. S’han
augmentat els recorreguts d’aiguabatre, tant a la nit com durant el dia. S’ha passat de 5 a 8
vehicles, per tal de millorar l’estat d’algunes zones de la ciutat. La neteja dels carrers amb
aigua a pressió passa a fer-se de dos a quatre cops durant el dia -un dels quals se centra en
la neteja als entorns dels ambulatoris i hospitals-, i de tres a quatre durant la nit.
També s’ha reactivat, per a la neteja d’excrements de gossos, el vehicle d’aigua a pressió
que normalment es destinava a la neteja de zones de jocs infantils, tancades per l’estat
d’alarma.
S’ha mantingut el 100 % de la recollida de brossa.
Amb motiu de la represa d’una part de l’activitat industrial, la Deixalleria Municipal torna a
funcionar els matins per dipositar residus que no es poden llençar als contenidors habituals,
com electrodomèstics sense substàncies perilloses, pneumàtics, piles, etc.
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària del servei per garantir que
tots els treballadors de la ciutat -neteja viària, recollida de brossa i manteniment del verd
urbà- comptin amb els corresponents equips de protecció individual (EPI), per garantir al
màxim la seva salut.
42. Desinfecció dels espais públics per la UME i Protecció Civil.
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L’Ajuntament va demanar la presència de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per tal de
reforçar la neteja en l’espai públic i en especial dels entorns d’hospitals i residències de la
gent gran i de discapacitats de la ciutat i parades de transport públic. Voluntaris de Protecció
Civil també han desinfectat diversos espais de la ciutat, especialment l’entorn dels mercats,
hospitals i residències, així com mobiliari urbà i contenidors.
43. Obres a l’espai públic.
El Reial decret del 27 de març va suposar la paralització total de les obres, tant públiques
com privades, fins al 13 d’abril, utilitzant el mecanisme del permís retribuït. Així doncs,
durant les dues setmanes de vigència d’aquest Reial decret, la paralització ha estat total.
La resta del temps, els serveis tècnics municipals han treballat sobre la base del diàleg i
l’acord amb les empreses, per garantir la màxima paralització de l’activitat, sense incórrer en
perjudicis econòmics per a l’Ajuntament.
44. Serveis funeraris/cementiri.
S’han hagut d’adaptar els serveis funeraris a les mesures excepcionals de l’estat d’alarma
pel que fa a la prohibició de vetlles i cerimònies fúnebres i la celebració de cultes religiosos.
A causa de l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat en marxa un contracte
d’adquisició per dotar el cementiri de 179 nous columbaris per dipositar-hi les urnes
funeràries. L’ampliació del servei permetrà atendre més sol·licituds -els 80 columbaris
actuals ja estan ocupats- i donar resposta a part de les necessitats creades a causa de la
pandèmia de la Covid-19.
També s’ha fixat un preu màxim de serveis funeraris -enterrament, 2.023 euros, IVA inclòs, i
incineració, 800 euros, IVA inclòs.
45. Gestió de les mediacions amb les comunitats.
Des del Servei de Convivència i Civisme, s'ha actuat eficaçment en conflictes de
convivència personal i veïnal buscant solucions de mediació i acord sobretot per qüestions
de sorolls i molèsties. Els requeriments de la ciutadania han estat 5.293, en concret 2.832
de comunitats de veïns bàsicament per sorolls i molèsties; 1.807 sobre ús d'espais públics i
690 sobre horaris i obertures d'establiments. Així mateix, s'han realitzat 5.040 trucades a
ciutadans.
46. Fase 0 Pla Desescalada.
Per tal de preservar la salut de la població durant el procés de desescalada, l’Ajuntament
activa diferents mesures, entre les quals destaquen: l’obertura de parcs, la senyalització de
voreres i de passos de vianants, l’ampliació de la xarxa de carrils bici i el reforç del servei
d’informadors.
Des del 7 de maig s’obren els parcs de la Marquesa, la Torrassa i l’Alhambra, de les deu del
matí a les vuit del vespre, perquè les persones grans i els infants en puguin gaudir.
També se senyalitzen les voreres i els passos de vianants de màxima afluència perquè
tothom circuli pel costat de la dreta, evitant així creuar-se amb les persones que circulen en
direcció contrària. A més, es redueix el temps d’espera dels vianants en els semàfors. Es
limita l’ocupació de bancs i cadires de l’espai públic, per mitjà 7.300 adhesius.
Per afavorir els desplaçaments en bicicleta, l’Ajuntament també preveu ampliar la xarxa de
carrils bici de la ciutat. Tot aquest paquet de mesures anirà reforçat amb una millor
informació a la població gràcies a la feina dels agents cívics.
47. Noves mesures flexibilització fase 0 (18 maig).
2

Els comerços de menys de 400m poden obrir sense cita prèvia per atendre de manera
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individual als seus clients. El seu aforament quedarà reduït a una tercera part i es mantindrà
l’horari d’atenció preferent a les persones de més de 65 anys.
En els centres comercials, només poden obrir els establiments amb accés directe des de
l’exterior, i amb un 30% de l’aforament.
Els centres educatius i universitaris es reobriran per a tasques de desinfecció i posada a
punt.
Les activitats de culte religiós es podran realitzar amb un terç del seu aforament habitual i
mantenint la distància de seguretat.
A les vetlles funeràries podran acudir fins a 10 persones en recintes tancats (15 en
l'exterior).
El servei de préstec a les biblioteques i l’activitat parcial en els museus es reactivaran tan
aviat com s’adeqüin les instal·lacions a les mesures de seguretat. Els museus amb un terç
del seu aforament.
Es pot recollir menjar per portar en bars i restaurants. S’estableixen horaris prioritaris de
lliurament a domicili per a persones de més de 65 anys, persones amb dependència o altres
col·lectius vulnerables.
Queda prohibida l’obertura de terrasses.
Els esportistes professionals i federats es podran moure dins de la seva regió sanitària per
entrenar de manera individual.
Reobertura gradual de les instal·lacions científiques i els centres d'alt rendiment esportiu.

MESURES EDUCACIÓ
48. L’Ajuntament farà arribar a 500 famílies de la ciutat routers de connexió a wifi i
targetes SIM per garantir la connectivitat a les llars més vulnerables, juntament amb
180 tauletes que proporciona Proinfància.
El Departament d’Educació ha posat en marxa el pla d’acció Centres educatius en línia, amb
l’objectiu de posar a disposició dels centres educatius de més complexitat i de l’alumnat més
vulnerable ordinadors i tauletes que permetin garantir les oportunitats d’aprenentatge a
l’alumnat durant els propers 2 mesos de manera interactiva.
Com que el Departament d’Educació no pot garantir la connectivitat a totes aquestes llars
del municipi, l’Ajuntament s’ha posat a disposició del Departament per tal de contribuir a
donar accés a internet a l’alumnat més vulnerable perquè tingui, així, les mateixes
oportunitats per continuar amb l’aprenentatge.
L’Ajuntament, seguint els criteris i les necessitats que ens ha traslladat el Departament
d’Educació i els mateixos centres, aportarà 500 routers mifi (routers sense fils que permeten
crear una xarxa wifi), juntament amb 500 targes SIM, 300 de les quals les ha donat
l’operadora Vodafone, que donaran servei a 500 famílies de la nostra ciutat.
A més a més, des del programa Proinfància de “la Caixa” s’han proporcionat 180 tauletes
que es repartiran a les famílies més necessitades a través dels esplais de la ciutat, amb el
suport de l’Àrea de Joventut, a les quals també arribarà la connexió a internet del conjunt
dels 500 routers que aporta l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament continuarem treballant amb el Departament per si es necessari ampliar
altres mesures per respondre a les necessitats que ens puguin plantejar des dels centres
educatius.
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49. Els programes i projectes educatius que impulsa l’Ajuntament continuen oferint
activitats adaptades a la realitat actual.
El programa d’auxiliars de conversa, el Pla educatiu d’entorn i el projecte Tàndem. Aquestes
tres iniciatives es desenvolupen en suport digital mantenint el contacte i realitzant diferents
activitats en línia amb l’alumnat dels centres que hi participen.
50. Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet.
El CNL ha adaptat part de l’activitat per oferir-la en línia. L’oferta virtual s’ofereix en tres
camps: formació, voluntariat per la llengua i assessorament i correcció de textos.
51. Guia dels centres educatius de L’Hospitalet curs 2020-2021.
El Servei d’Educació de l’Ajuntament ha publicat i distribuït la Guia dels centres educatius de
L’Hospitalet curs 2020-2021, que es pot consultar també a internet a través de l’enllaç
http://www.l-h.cat/gdocs/d2946107.pdf. La publicació s’ha fet arribar a les famílies amb
infants que han de ser matriculats el proper curs a P3 o primer d’ESO.
Cada any, amb l’objectiu d’acompanyar les famílies, l’Ajuntament edita aquesta guia en la
qual poden consultar la informació de cada centre. A la publicació es detallen les dades de
contacte, la descripció dels equipaments i serveis i els trets més característics i singulars
dels centres educatius públics i concertats de la ciutat. També inclou informació sobre el
procés de preinscripció i de matrícula i les zones educatives, entre d’altres.
52. Informació online del procés de preinscripció escolar 2020-2021 d’educació
infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i escoles bressol municipals.

MESURES CULTURA
53. La cultura no s’atura.
Equipaments i entitats culturals de la ciutat segueixen programant i recomanant activitats a
distància: concerts via streaming, exposicions virtuals, llibres electrònics, arts escèniques...
L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de @LHCultura.
El servei de préstec de llibres electrònics a Biblioteques de L’Hospitalet a través d’eBiblio ha
fet més de 1.600 préstecs de llibres digitals i audiollibres aquests dies.
El cartell guanyador per les Festes de Primavera s’utilitzarà com a imatge gràfica de les
activitats online que es programaran per la PrimaveraLH i la diada de Sant Jordi, del 23 al
26 d’abril (vídeo toc d’inici, Festival de L’Humor, concerts en viu, dibuixa el teu mocador,
etc.).
El Servei de Biblioteques organitza una diada de Sant Jordi diferent. Així, la Trobada de
Dracs, Cavallers i Princeses, que tradicionalment es fa als jardins de Can Sumarro, tindrà
lloc de forma virtual amb tots els personatges confinats. També es farà un InstaContesLH.
54. El servei de consulta de l’Arxiu Municipal es torna a reobrir el 4 de maig per
procedir a la digitalització de la documentació sol·licitada i donar accés
telemàticament fins a un màxim de 25 documents.
55. Campanyes del Museu L’Hospitalet: “Memòria d'una pandèmia” i “Museus per la
igualtat.
El Museu de L’Hospitalet inicia una campanya de participació ciutadana de recollida de
documentació i objectes per elaborar la “Memòria d'una pandèmia” i recollir els “Patrimonis
confinats”. L'objectiu és documentar aquesta crisi per compartir els seus efectes amb les
generacions futures.
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També participa en la campanya “Obrim les Finestres, museus per la igualtat” amb motiu del
Dia Internacional dels Museus amb una programació d'activitats a través de les xarxes
socials.

MESURES ESPORT
56. L’esport es mou.
Equipaments i entitats esportives de L’Hospitalet ofereixen als abonats, socis i ciutadania en
general activitats a distància: classes dirigides (zumba, circuits d’entrenament, ioga...),
missatges, entrevistes virtuals, etc. L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de
@lhesport. Es manté l’atenció telefònica al 93 402 60 76.

MESURES JOVENTUT
57. Joventut en xarxa.
L’Oficina Jove continua en marxa, telefònicament, fent atencions individualitzades per
atendre els dubtes i fer orientació d’àmbit laboral i formatiu.
Es fa treball coordinat amb els instituts de la ciutat, ja que el tercer trimestre és un moment
clau en termes d’orientació. S’han substituït els tallers presencials que es fan habitualment
per altres de tutorials i recursos d’orientació en línia.
S’ha habilitat una nova classe virtual juntament amb l’Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet (AELH) de reforç a l’alumnat que té aquest any les proves de la selectivitat.
Per tal de mantenir el vincle i la proximitat amb el jovent, s’ofereixen continguts diaris a les
xarxes de “JoventutLH”, a Instagram, a Twitter i a Facebook, sobre recursos culturals,
d’orientació i informació d’interès per al jovent.
L’Oficina Jove del Voluntariat ha incorporat un centenar de voluntaris per poder ajudar,
aquests dies complicats d’excepcionalitat, les persones en situació de vulnerabilitat.
58. Programa d’orientació acadèmica.
Es manté el programa d’orientació acadèmica per a l’alumnat de 4t d’ESO, a través de
xerrades que imparteixen les professionals de l’Oficina Jove a través de Google Meet, la
plataforma de contacte amb l’alumnat que utilitzen la majoria de centres educatius. Fins al
moment, dos centres han participat ja en aquesta activitat a través d’internet.
En aquestes xerrades, professionals de l’Oficina Jove expliquen a l’alumnat els itineraris
acadèmics que poden triar un cop acabada l’etapa d’ensenyament obligatori. Els centres
d’ensenyament interessats a oferir aquest servei al seu alumnat poden contactar amb
l’Oficina Jove a través del telèfon 93 403 69 60.
59. Procés participatiu Pla local de Joventut 2020-2023.
La Regidoria de Joventut ha obert un procés participatiu entre el jovent de la ciutat, per via
telemàtica, per radiografiar la realitat de la població de L’Hospitalet de 12 a 35 anys.
Aquesta anàlisi serà un dels elements que es tindran en compte per elaborar el Pla local de
joventut 2020-2023, que definirà les línies estratègiques que seguirà l’Ajuntament en les
actuacions dirigides al jovent fins a final de mandat. L’enquesta es fa via telemàtica amb
l’horitzó d’arribar a uns 700 joves https://forms.gle/rjekLaMcZR2ZoKUr9. En una fase
posterior, es faran arribar qüestionaris diferenciats a departaments municipals, entitats
juvenils i entitats de lleure educatiu de la ciutat.
60. Programa de Referents d’Ocupació Juvenil.
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Volem ajudar i assessorar els joves entre 16 i 29 anys a accedir al mercat de treball i a la
formació. El programa de Referents d’Ocupació Juvenil de L’Hospitalet ofereix online
orientació laboral, facilita el retorn al sistema educatiu i altres recursos ocupacionals. El seu
objectiu principal és facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema
educatiu al sistema laboral i ocupacional i acompanyar-los en la cerca de formació i
ocupació per millorar l’ocupabilitat: orientació professional, subvencions, pràctiques en
empreses, ofertes de treball o suport en emprenedoria.
61. Temps de lleure en confinament.
S’han posat en marxa al Facebook de Joventut activitats virtuals de lleure per a infants,
creades i exposades per les entitats juvenils i de lleure de la ciutat. Cada dia es publiquen
les activitats d’una entitat, amb propostes de tallers, manualitats, activitats físiques, classes
de ball i diverses propostes lúdiques i educatives per amenitzar el confinament dels més
joves de casa, mentre aprenen noves habilitats. Posteriorment, es deixen penjades al canal
de YouTube de Joventut perquè puguin estar sempre a l’abast de les famílies.

MESURES COMUNICACIÓ
62. Increment dels canals de comunicació amb la ciutadania.
S’ha posat en marxa un nou espai dedicat al coronavirus dins del web municipal
coronavirus.l-h.cat que recull tota la informació relacionada amb el contingut dels decrets del
Govern central i de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com les diferents mesures posades en
marxa pel consistori per afrontar aquesta crisi.
A través del web municipal i dels diferents perfils institucionals a les xarxes socials s’ha
intensificat la informació a la ciutadania. Les àrees municipals d’Esports, Joventut i Cultura
dinamitzen les xarxes amb propostes i activitats per passar el temps de confinament.
63. El Llibre de les Emocions, un espai virtual on expressar-se.
Espai virtual on tothom que ho desitgi pot escriure missatges d’esperança, canalitzar
sentiments i compartir bons desitjos, accessible des del web municipal www.l-h.cat i des de
l’adreça: emocions.l-h.cat. Perquè estar aïllats no vol dir estar sols.
64. Campanya “Estem units en això Queda’t a casa”.
Persones rellevants de la ciutat, procedents del món de la cultura i de les entitats, han
enregistrat petits vídeos que es difonen a través dels diferents perfils institucionals, on
expliquen breument com viuen el confinament i animen la resta de la ciutadania a romandre
tancats a casa. S’han recollit més de 200 vídeos.
65. Pacte de ciutat.
En l’últim Ple Municipal es proposa un Pacte local de ciutat amb les diferents forces
polítiques, teixit econòmic i social… el més ampli possible per abordar el futur de
L’Hospitalet després d'aquesta crisi. Estem davant nous reptes i escenaris que només
podrem afrontar tots junts, des de tots els àmbits de l'administració, i amb la complicitat dels
sectors econòmic i social.
En L’Hospitalet sabem que la suma d'esforços ens permet aconseguir majors cotes de
benestar per a la ciutadania. Ara toca remar tots junts per crear un gran consens que ens
permeti fer front a les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia.
Hem de deixar a un costat les diferències, col·laborar i treballar units. No podrem donar una
resposta adequada si cadascun va pel seu costat. Ara toca buscar consensos, unitat
d'acció, diàleg i acord per dissenyar les mesures i reformes necessàries.”

…/…

69

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 13 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Vostè ho comentava en aquest moment, estem vivint una crisi sanitària sense precedents,
que està comportant la pèrdua de milers de vides humanes, el confinament de milions de
persones arreu del món i també canvis en la nostra vida quotidiana. No hi ha cap dubte que
estem començant a guanyar mica en mica aquesta batalla contra aquest virus, la COVID-19,
i la guanyarem definitivament aquesta batalla quan puguem tenir la vacuna, la crisi sanitària
desapareixerà, però la crisi social i econòmica es quedarà.
La crisi econòmica del 2008 va ser una crisi econòmica provocada per l’economia
especulativa, la del totxo, que va tenir i continua tenint greus conseqüències pel conjunt de
la nostra ciutadania, com van ser les retallades en salut, retallades en educació, la
precarietat laboral, els preus abusius en la compra o el lloguer d’habitatges, o la crueltat del
desnonament de famílies que no poden fer front al preu del lloguer dels seus habitatges.
Al 2008 es va decidir canviar la Constitució per prioritzar el pagament del deute. En aquesta
crisi econòmica que estem vivint en lloc de prioritzar els bancs, el que hem de prioritzar és
salvar persones. En aquesta crisi hem de salvar a les persones, hem de desenvolupar
polítiques socials i no salvar entitats financeres. A la crisi del 2008, l’Estat espanyol va
decidir rescatar a 14 entitats financeres, per un valor de més de 60.000 milions d’euros. El
govern, amb els diners de tots els ciutadans i ciutadanes, va sanejar aquestes entitats i, fins
i tot, algunes les va retornar als seus propietaris per un preu mòdic d’1 euro.
El Banc d’Espanya malauradament reconeixia ara fa poc, que donava per perduts els diners
que va prestar la ciutadania als bancs. Els bancs tenen un deute amb la ciutadania. Aquests
bancs han de retornar als ciutadans i ciutadanes aquests diners que la ciutadania els va
prestar, i sobretot hem de demanar el retorn social del rescat bancari, per poder invertir
aquests diners en polítiques d’accés a l’habitatge, en polítiques socials, en polítiques per
salvar a les persones, garantint-los el dret a una vida digna.
Per aquest motiu presentem aquesta moció. En primer lloc per instar al govern de l’Estat
espanyol a recuperar els més de 60.000 milions d’euros del rescat bancari, per pal·liar els
efectes de la crisi de la COVID-19. Destinar també part del superàvit, en parlarem en la
següent moció, municipal per promoure també polítiques d’habitatge.
Instar també a la Generalitat de Catalunya a desplegar els decrets i les lleis que ha aprovat
conjuntament amb plataformes com la dels afectats per l’hipoteca i altres col·lectius, i també
instar al govern de l’Estat espanyol a modificar el règim jurídic del banc dolent, de la
SAREB, perquè cedeixi com a mínim, com a mínim, el 30% dels immobles a lloguer social.
Per tant, hem de fer possible que aquesta crisi no la torni a pagar la ciutadania, els
pensionistes, els comerciants, la gent treballadora, els sectors més febles de la nostra
societat. Hem de fer possible que ens en sortim d’aquesta crisi amb més polítiques socials.
Hem de tenir més recursos, per tant hem de demanar a les entitats financeres, que retornin
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aquest deute que tenen amb la ciutadania.
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 votaremos en contra de las dos mociones
que presenta hoy Esquerra Republicana, por varias razones.
El portavoz, el Sr. Toni García, en el punto del orden del día número 12, dónde se recogían
las actualizaciones de las medidas sobre el COVID, hacía una exposición en la que
deberíamos ir todos juntos de la mano, para intentar controlar esta situación y ayudar a los
ciudadanos de L’Hospitalet y en el que se plantea, como ya hemos dicho, un pacto de
ciudad en el que todos sumemos de manera conjunta para paliar los efectos.
Es el propio partido de Esquerra Republicana quien rompe este consenso, iniciado desde el
Pleno del inicio del estado de alarma, en el que todos los portavoces decidimos que
mientras durara el estado de alarma, no se iban a presentar mociones, porque lo más
importante era en este momento luchar contra la pandemia, dejando a un lado las
ideologías que cada uno evidentemente tiene, y que trabaja para conseguir gobernar en los
diferentes puestos donde tiene posibilidad, pero en cualquier caso ha sido Esquerra
Republicana quien ha roto precisamente este consenso, presentando estas dos mociones.
A nosotros nos parece una deslealtad que se hayan presentado estas dos mociones,
máxime cuando entendemos desde el Partido Popular que lo único que rige y que pretende
Esquerra Republicana es marcar perfil, y dar a entender a la ciudadanía que son los únicos
que se preocupan de implementar, de llevar al Pleno mociones que ayuden a la ciudadanía.
Como bien decía con anterioridad, lo primero que debería hacer Esquerra Republicana es
tener la responsabilidad a la hora del tema de la precariedad de las familias, a la hora del
tema de las situaciones de vulnerabilidad de los ciudadanos, porque es el partido que está
gobernando en Catalunya y que no hace frente muchas veces a las necesidades propias de
los ciudadanos.
Como bien decía, a veces habla quien más tiene que callar, porque si quiere podemos
hablar de la gestión que están haciendo ustedes desde Esquerra Republicana, dan ideas y
vienen aquí a presentarnos una serie de medidas que seguro que serán positivas para la
ciudad, pero no sabemos si por blanquear la propia gestión que está llevando a cabo
Esquerra Republicana, con la consellera de Esquerra Republicana, la consellera de Salut,
que precisamente no brilla por su buena gestión, porque si quiere podemos hablar de la
gestión al frente, y eso también repercute, todo lo que voy a decir, repercute en los
ciudadanos de L’Hospitalet.
Si quiere podemos hablar de la gestión al frente de las residencias de mayores, por la que el
Partido Popular ha pedido una comisión de investigación para determinar qué es lo que se
ha hecho bien y lo que seguramente se ha hecho muy mal, para intentar enmendar
responsabilidades. Si quiere podemos hablar de la prohibición a los centros residenciales de
mayores a derivar enfermos a hospitales en medio de la pandemia. Si quiere podemos
hablar de las cifras del Departamento de Salud, unas cifras que día tras día se ven
calculadas no sabemos con qué criterio.
Sí que podemos hablar de la prohibición de acceso de los militares para tareas de
desinfección en las residencias. Si quiere podemos hablar de la imposición del
Departamento de Salud, como decía en manos de ERC, de limitar el esfuerzo terapéutico y
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de entrada a las UCI a personas mayores de 70 años. Si quiere podemos hablar porque en
ese sentido, mi familia ha sido víctima de esa situación.
Si quiere podemos hablar también de la desprotección de nuestros sanitarios; también
podemos hablar de la falta de test a los sanitarios; también podemos hablar de por qué los
CAPS, los centros de atención primaria de L’Hospitalet, todavía siguen cerrados; también
podemos hablar de los desajustes en las cifras de fallecidos, tratando a las víctimas como si
solo fueran meros números en las estadísticas; también podemos hablar del reparto de
mascarillas en las farmacias, entregas aplazadas por falta de suministro –finalitza la
intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Bon dia a tothom. Gràcies Sra. Alcaldessa. Nosaltres farem una intervenció conjunta per a
les dues mocions, perquè des del nostre grup hem decidit que no entrarem a valorar les
mocions, no entrarem a valorar el fons de les mocions, que ja li avanço i també que quedi
clar, que la gran majoria de qüestions que es plantegen, el nostre espai les porta defensant
fa temps, i evidentment algunes d’aquestes propostes nosaltres les defensarem al pacte de
ciutat.
I li dic que no entrarem a valorar el fons de les mocions perquè, com vostè sap Sr. Antoni
Garcia, tots els grups municipals del consistori vam acordar que no presentaríem mocions
durant l’estat d’alarma per diverses raons, que crec que són importants d’explicar, i que el
vostre grup ha trencat aquest acord, per sorpresa de tota la resta de grups del consistori,
presentant aquestes mocions al Ple, i li reitero que em sap greu aquest fet, perquè segur
que moltes mesures de les que creiem necessàries per a la ciutat, ens hi posaríem d’acord.
Crec que estem vivint una situació prou excepcional com per escenificar divisions o
disputes, que ja estem veient, en el Ple de l’Ajuntament, sincerament. Des de que va
començar aquesta situació, tots els grups ens hem posat a disposició del govern de la ciutat
per col·laborar amb unitat institucional i responsabilitat, creiem que era important en els
moments més crítics d’aquesta pandèmia. Aquesta va ser la voluntat de tots els grups
polítics, i creiem que el moment ho requeria, i així ho hem manifestat tots aquí en el Ple
d’avui. El que no ens podem permetre, i és l’opinió del nostre grup municipal, era escenificar
divisions, disputes o discussions al Ple, mentre estem passant la pitjor crisi que coneixem.
Al Ple d’abril, l’Alcaldessa va proposar fer un pacte de ciutat, on participaríem tots els grups
polítics, els agents socials, culturals, sindicals i empresarials de la ciutat, per pensar la
reconstrucció de la ciutat en tots els seus àmbits, i en aquesta línia el nostre grup porta des
d’aleshores treballant, per portar al pacte de ciutat precisament totes les propostes que
nosaltres considerem necessàries per sortir d’aquesta situació el millor possible.
Aquesta era la línia de treball que ens havíem marcat: propostes per dibuixar el millor pacte
de ciutat possible i no enfrontar al Ple, i per això nosaltres vam celebrar la disposició de
l’equip de govern per treballar amb tots els agents de la ciutat, perquè ens estimem més que
en aquest escenari hi participin els agents socials i no es quedi en forma de mocions de
grups polítics al Ple.
Per això no entenem que us despengeu ara, trencant un acord amb mocions que discutim
només els grups polítics, i deixeu fora del debat, d’alguna forma, als agents socials de la
ciutat, crec que el que toca és treballar colze a colze. El que us estava dient, no sols els
grups polítics, sinó un espai integrat amb tota la societat civil, amb sindicats i amb el teixit
empresarial de la ciutat, per dibuixar les millors polítiques per a la sortida d’aquesta crisi, i
així ho estem fent i així ho mantindrem des del nostre grup.
Per aquesta senzilla raó, a les portes d’iniciar un pacte de ciutat, era, des del nostre

…/…

72

entendre, important d’alguna manera, no avançar propostes que només discutim nosaltres,
fora de les taules de treball del pacte i deixar fora a entitats en aquest debat, que sí
participaran en el pacte de ciutat.
Per tant, més enllà de trencar un pacte amb la resta de grups polítics, considerem que
hagués estat més inclusiu de cara a les entitats i agents que hi participaran al pacte de
ciutat, portar aquestes propostes que presenteu en forma de moció al pacte de ciutat, per
treballar-les amb les entitats i associacions de la ciutat.
Crec que ara mateix, la feina i l’esforç no es demostra a veure qui és qui més omple el Ple
de mocions, sinó amb aportacions, amb col·laboració i amb la responsabilitat d’aquests
mesos, per sortir plegats d’aquesta crisi, no per trencar un acord i pretendre posar-se la
medalla com l’únic grup polític que presenta mocions al Ple.
Per últim i acabo ja, ser líder de la oposició, que sempre li agrada recordar-ho, Sr. Antoni
Garcia, també es complir acords, també és treballar tots a una quan toca, i deixar de banda,
almenys aquests mesos més durs, posicions partidistes o purament electoralistes.
Res més, gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien, gracias Sra. Alcaldesa. Mire, no vamos a entrar en el fondo de las mociones de
Esquerra Republicana, aunque puedan plantear cosas en las que podamos estar de
acuerdo, evidentemente.
Esta no es la forma de plantear las cosas. Habíamos llegado a un acuerdo, entre todos los
grupos, de no presentar mociones para trasladar el debate a un acuerdo de ciudad, sobre
las medidas para afrontar la crisis del Coronavirus, entre todas las formaciones, incluyendo
a las entidades y colectivos de la ciudad.
Y aquí cabe una pregunta ante esta actitud de Esquerra Republicana, la siguiente pregunta:
¿Esquerra Republicana es desleal o solo entiende la política para hacer partidismo,
intentando sacar pecho de las mociones que presenta? ¿Se cree Esquerra Republicana que
en este partido no tenemos mociones que presentar? Pues claro que sí, pero nos las hemos
dejado en el tintero, en aras del consenso al que habíamos llegado todos los grupos
políticos, y para nosotros es importante ser fieles a la palabra dada y escrita incluso en las
actas.
Ahora más que nunca, creo yo, vamos, y no me cabe duda que para mucha gente, toca
hacer política en el sentido más elevado del término, política como dice el público y no como
lucha entre partidos. Ahora más que nunca, toca hacer política pensando en los ciudadanos
que han perdido un ser querido, o los que lo están pasando muy mal debido al virus, a todos
aquellos que están preocupados por ser colectivos de riesgo y no saben cómo va a ser su
vida de aquí para adelante, hasta que no haya una vacuna que los deje más tranquilos o un
tratamiento.
En todas aquellas personas hay que pensar, en todas aquellas personas a las que la
pandemia les ha quebrado económicamente y les ha dejado sin ingresos, en todos esos
trabajadores esenciales que han salido a trabajar mientras el resto nos confinábamos, y
también a aquellos a los que tanta manía les tienen los señores de Esquerra Republicana,
los independentistas, como los de la UME y el ejército español que ha colaborado y nos ha
ayudado en muchos casos. En esos también hay que pensar. No hay que verlos como
apestados, como se ha visto en algunas manifestaciones por parte de grupos radicales.
Así que todas esas personas han estado a la altura de las circunstancias, como no podía
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ser de otra manera, han respondido bien la grandísima mayoría de ellos, no quiere decir que
no haya habido algún incívico, que haberlos haylos también como en toda sociedad, y se
merecen que su representantes políticos también estén a la altura, como ellos, que puedan
confiar en que pueden tener representantes políticos que van a estar a la altura del sacrificio
que ellos hacen.
Miren, desde Ciudadanos haremos todo lo que esté en nuestras manos para garantizar el
pacto de ciudad para salir adelante. No puede ser de otra manera, no puede ser de otra
manera. Ahora, y lo digo desde dentro del corazón, ahora más que nunca debemos tratar de
ser útiles a una sociedad que reclama que seamos útiles, y no un problema más, porque la
situación sanitaria así lo recomienda, también económica y social, y lo que está pasando en
este país y en el mundo entero, es muy delicado y no podemos tomárnoslo a la ligera y
hacer políticas cada uno a su manera y en desorden.
Así que faltar a la palabra dada por Esquerra Republicana, hace que aunque podamos estar
de acuerdo en algunas cosas, que por bondad no las debatamos aquí, porque no es el sitio,
no es el sitio dónde dijimos que lo haríamos y ha faltado a la palabra. Nosotros estamos
porque el pacto ya se cumpla y esto es una manera de dinamitar, hasta cierto punto, el
pacto de ciudad, porque si cada uno va por libre, al final todo el mundo que no quiera,
tendrá la excusa para salirse y no es el momento.
No vamos a debatir las mociones y por supuesto estamos en contra, no por el fondo, en el
que nos podemos poner de acuerdo en muchas cosas en el pacto de ciudad, sino por la
forma y por el interés partidista de sacar réditos políticos de una política que en estos
momentos no podemos hacer. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí. Gràcies Sra. Alcaldessa. Em sembla una pena la situació. L’altre dia a la comissió
informativa, fa una setmana, quan parlàvem dels punts, estàvem preparant el Ple i l’ordre
del dia del Ple, jo mateix li vaig demanar al portaveu del grup municipal d’Esquerra
Republicana que deixés les mocions sobre la taula, perquè jo crec que si fóssim en un debat
normal, diguéssim, molt probablement aquestes dues mocions que avui ens porten a debat,
les aprovaríem d’una manera molt majoritària, amb algun matís aquí o allà.
Però crec, com han dit els meus companys que m’han precedit, els portaveus dels altres
grups municipals, crec que ara estem en una feina que va més enllà, i per tant val la pena
que no fem res que la pugui espatllar, i crec que anar proposant accions una a una de
manera individual, de manera parcial, ens pot fer perdre la perspectiva del conjunt de
l’acció.
Ha sortit aquí que estem treballant per fer el pacte de ciutat, que volem tots tenir la voluntat
de que es tiri endavant, i molt probablement moltes de les qüestions que avui ens porta a
consideració Esquerra Republicana en aquestes dues mocions, una bona part d’aquestes
mocions segurament hi formaran part, d’aquest acord, però formaran part de l’acord global
que arribarem entre tots.
Aquí no es tracta, el que és més rellevant no és què aporta cadascú de nosaltres, és què
som capaços de construir entre tots plegats, i com crec que això és el fonamental, el que
construïm entre tots plegats, perquè això és el que li donarà força a l’acord, que ho fem
entre tots, que ho fem sense fissures, que ho fem amb els debats interns previs que calguin,
però que entre tots plegats siguem capaços de forjar un acord que li doni una molt bona
perspectiva a la ciutat i a la seva gent, als seus veïns i veïnes, que al cap i a la fi són qui ens
demana que tirem d’aquest carro.
Per tant, jo també he recollit una mica el que han plantejat els altres companys del grups
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municipals. Nosaltres, sense entrar en el fons de la qüestió i per posar en valor el que
entenem que ha de ser fonamental, que és l’acord global de tots plegats en tots els
aspectes del que ha de ser un pacte de ciutat, votarem en contra d’aquestes dues mocions,
no perquè no estem d’acord amb el que plantegen, sinó perquè pensem que val la pena que
ho debatem tots junts i tots alhora.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre el tema de les mocions. Si vostès creuen que no han de presentar mocions tenen tot
el dret, igual que Esquerra Republicana de Catalunya té el dret de presentar-les. Durant
l’estat d’alarma es poden presentar iniciatives polítiques, mocions relacionades amb la
COVID, que és el que estan fent vostès al Parlament de Catalunya, al Congrés dels Diputats
i a diferents ajuntaments del territori català. Demà es debat una moció de Ciutadans a l’Àrea
Metropolitana; es debaten mocions també a l’Ajuntament de Sant Feliu del partit dels
socialistes, dels Comuns a Girona. Per tant, s’estan presentant iniciatives en diferents
àmbits.
En el Ple d’abril que era extraordinari, vam coincidir que no presentaríem mocions. En el Ple
del mes de maig que és un Ple ordinari, Esquerra Republicana de Catalunya considerava
que s’havia de presentar mocions. Si vostès creuen que no han de presentar mocions,
tenen tot el dret, però vostès també presenten mocions a altres municipis i creiem que les
dues mocions que nosaltres presentem, no per marcar proposta ni perfil, considerem que és
adient poder-les presentar, igual que vostès presenten iniciatives en qualsevol altra ciutat.
Referent al pacte de ciutat, es poden mirar l’acta, se la llegeixen i veuran el transcurs del
debat. Nosaltres no volem cap tipus de medalla. Esquerra Republicana farà propostes, i farà
propostes com fan vostès, com organitzacions polítiques fan propostes en el tema de les
terrasses, quan hi ha propostes d’altres organitzacions polítiques, que cal una moratòria
urbanística, i Esquerra Republicana les farà com les fan les entitats, com les fan les
associacions empresarials, com les fan els consells d’esplai, i en la proposta de tothom
intentarem arribar a acords de pacte de ciutat, per tirar endavant aquesta ciutat.
Nosaltres sempre hem signat tots els pactes de ciutat. No puc dir el mateix d’altres
formacions que avui han parlat en aquest Ple. Per tant, estem a favor d’aquest pacte de
ciutat, presentem les nostres propostes, ni millors ni pitjors les propostes d’Esquerra
Republicana, igual que vostès presenten les seves propostes, i amb les propostes de
tothom, amb les renúncies de tothom, amb aquesta diagnosi compartida hem de sortir
endavant.
I amb el govern. Jo no he vist el govern d’aquesta ciutat aturar polítiques a partir del mes de
maig. Vostès han aturat les obres del Cosmetoda, han aturat Patrimoni, han aturat les
obres? Vostès han aturat la tala d’arbres a la nostra ciutat? No les han aturat durant el mes
de maig, per tant vostès continuen fent política, i hi ha temes importants que hem de discutir
en aquesta ciutat, i nosaltres els discutim a través de les mocions.
Per tant, nosaltres no hem trencat cap tipus d’acord. Nosaltres no compartíem la seva visió
de no presentar mocions, respectem la seva decisió, com nosaltres respectem l’acció de
govern que desenvolupi, que per això tenen la majoria per tirar endavant, i el nostre
compromís és tirar endavant aquest pacte de ciutat, que va proposar i que ha de liderar
sobretot l’Alcaldessa a nivell de ciutat.
Per tant, estem en el nostre dret de presentar mocions –finalitza la intervenció perquè s’ha
exhaurit el temps-.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo creo que el representante de Esquerra Republicana, el Sr. Toni Garcia, por los
comentarios que hace y las afirmaciones que hace, realmente hace un flaco favor al futuro
pacto de ciudad, si es que tenemos que conseguir que salga adelante, ese debería ser la
inquietud por parte de todos.
Nosotros, por parte del Partido Popular, nos reiteramos en que creemos que la presentación
de estas mociones el único objetivo que persigue es blanquear la mala gestión por parte de
los representantes del gobierno de la Generalitat, Esquerra Republicana en este caso.
Como ya he dicho antes, podríamos hablar de todas las erradas de gestión que se han
hecho concretamente por parte de la conselleria de Salud, en manos de Esquerra
Republicana, frente a la crisis sanitaria que estamos viviendo.
Pero si quiere también podemos hablar de la mala gestión que ha hecho desde el gobierno
de la Generalitat, el propio conseller Aragonés, que les recuerdo que también es de
Esquerra Republicana, que en plena crisis de la pandemia lo que hace es subir impuestos.
O también podríamos hablar de la subida de sueldos a los altos cargos en plena crisis de la
pandemia. Se proponen muchas cosas para ayudar a las familias vulnerables, pero aquí lo
que se está haciendo es subir el sueldo a unos cuantos.
También podemos hablar de la única medida del conseller Solé, que ha sido nombrar un
adjunto al delegado de la Generalitat en Bruselas, incrementando el gasto superfluo.
También podemos hablar del doble rasero que tiene la Generalitat de Cataluña a la hora de
conceder permisos para manifestarse. Los CDR ya pueden volver a manifestarse y
movilizarse, y cortar la Meridiana, en cambio hay otras manifestaciones que no se pueden
realizar.
También podemos hablar, si quiere, de las afirmaciones que se hacían desde el gobierno de
la Generalitat, en las que se decía que si Cataluña fuera independiente, hubiera habido
menos muertos.
Por último, también podemos hablar de algo reciente, del llamamiento y caída de ojos del
president Torra al resto de España para que vengan a hacer sus vacaciones de verano en
Cataluña, eso sí, llamándole turismo nacional en toda la amplitud de la palabra.
También podemos decir que pasamos del España nos roba, del España nos mata, a poner
ahora ojos de cordero degollado, para que venga todo el mundo del resto de España a
visitarnos en estas vacaciones. Lo mejor de todo es el video promocional de lo mejor de
Cataluña, en un perfecto castellano, como no puede ser de otra manera, ni una sola
estelada, ningún signo, ni una bandera española quemada, ni CDR por la calle, todo muy
cívico para que vengan del resto de España a salvarnos los muebles.
En definitiva, creemos que Esquerra Republicana presenta estas mociones con el único
objetivo de blanquear su pésima gestión al frente del gobierno de la Generalitat, intentando
así desviar la atención. Muchas gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. Seré breu perquè no vull entrar evidentment en disputes, però sí dir que crec
que és una llàstima venir a aquest Ple a discutir i a enfrontar-se. Crec que és una llàstima
que es trenqui l’acord que teníem totes les forces del consistori. Crec que és una llàstima
que comencem a treballar i pactar amb la sensació, sincerament, de que Esquerra el que
vol és aprofitar aquest Ple únicament per marcar perfil.
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La diferència amb altres territoris i administracions és que nosaltres teníem un acord i l’únic
motiu per trencar-lo, i ho dic certament decebut, és marcar perfil al Ple. Crec que si de debò
haguéssiu tingut la voluntat de que aquestes mesures s’aprovessin per millorar la vida de la
gent, que es el que plantegeu, que mínim que haver-les negociat, haver-les treballat amb la
resta de grups, haver arribat a algun acord, però no és el cas tampoc.
Heu presentat les mocions sense cap consens i això només és per un motiu evident, i ja ho
he dit, ho dic amb certa decepció, que és l’interès en intentar marcar perfil com l’única força
que proposa mesures, i el que es fa evident és que sou l’única força que heu posat per
davant intencions electoralistes al propi interès de la ciutadania.
De veritat era necessari trencar un acord per despenjar-se a aquest Ple, a generar aquest
escenari de disputa i de recriminacions? Aquestes propostes podien entrar perfectament al
pacte de ciutat on haguéssim garantit, a més, molt més recolzament, segur que de la mà de
moltes entitats de la ciutat, i potser amb el recolzament del govern, com deia el Sr. Belver.
Però el que és evident és que trencar un acord amb totes les forces polítiques per proposar
mocions avui, que no has acordat, i per un tema tan important i sensible com és aquesta
pandèmia, només demostra que t’importa ben poc que s’aprovessin, només, i reitero que ho
dic amb certa decepció, volíeu presentar-les per avançar-se a la resta de grups, i poder
penjar a les xarxes socials que Esquerra és l’únic grup que proposa mesures al Ple.
Ja li dic, el fons el podem compartir, les formes evidentment no, i per això votarem en contra
de les dues mocions. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sr. Toni García, mire, fíjese usted, es triste pero se ha quedado usted solo. Alguna razón
tendremos, porque claro, no será usted el que va como el de la autopista, mire, que dice
que uno viene en dirección contraria, y que uno, y que uno y encima...
Mire usted, se ha quedado solo. Es lamentable que en política, se pueden equivocar, pero
no se puede hacer el ridículo. Todo se puede hacer en política, menos el ridículo. Usted se
ha quedado solo, y además se defiende usted mal, porque la lealtad es muy difícil de
defender. Se defiende usted con argumentos falaces.
Dice usted, en otros municipios se ha hecho. Y, ¿por qué no? Si no tenían un pacto, si no
tenían un pacto previo de caballeros y escrito. Si no tenían ese pacto, tenían todo el
derecho a presentar mociones que estén relacionadas con el COVID, claro que sí. Pero eso
no es un argumento, es un argumento falaz, que no le saca a usted de la encrucijada en la
que se ha metido al quedarse solo.
Mire, usted lo que no puede pretender, Sr. Toni Garcia, es que si se cree de verdad el
discurso del pacto de ciudad, es ir por libre. Usted no puede pretender arrogarse el
protagonismo que le correspondería al gobierno, o ¿pretende usted liderar el gobierno,
liderar las entidades, y arrogarse el protagonismo de toda una ciudad, usted solo?
Mire, lamentablemente, lamentablemente hay cosas en las que podemos estar en
desacuerdo y en otras de acuerdo, pero en definitiva hay algo en lo que no podemos estar
en desacuerdo, y es que usted no es nadie para arrogarse la representación y el
protagonismo de toda una ciudad en todas estas cosas, que es lo que pretende, hablar de
cien medidas.
Mire, ¿sabe qué? Le diré una cosa. Yo voy a ir por doscientas y pico ya, no me ha dado
tiempo de acabarlas, pero claro, si de las doscientas y pico medidas, tengo 198 ocurrencias
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e historias, no quiero decir yo que lo que usted presenta hoy aquí leído sea ocurrencia todo,
pero en definitiva lo que debemos hacer es ser responsables y sobretodo, le reitero otra vez,
en política se puede hacer todo, menos el ridículo.
Usted se ha quedado solo. Está solo. Y no pretenda usted liderar algo, delante de su partido
lidere lo que usted quiera, pero aquí en la ciudad quien tiene la responsabilidad de liderar
esto, es la Alcaldesa y su gobierno y nosotros obviamente decirles lo que entendemos que
está bien hecho, lo que no, implementar lo que podamos, apoyando obviamente lo que
creamos que está bien hecho, y no tenemos un tiempo preciso por delante para poner en
marcha todo eso que ustedes nos pueden decir aquí, pero con voluntad de acuerdo, no
rompiendo pactos.
Ustedes son unos desleales y lo han demostrado, y por eso se les ha pagado dejándolos
solos. Lo siento mucho porque me hubiera gustado que hubieran actuado de otra manera,
pero la realidad es terca, y ustedes se han empeñado en no retirar las mociones cuando se
lo pidió el propio Sr. Belver, porque querían sacar la patita y demostrarnos que ustedes
lideran más que nadie.
Así que lo siento, se ha quedado usted solo, pero se lo tiene ganado, se lo tiene ganado.
Nada más.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid. Torno a repetir, no hi ha cap tipus d’acord en aquest àmbit. Vostès coincidien
que no s’havien de presentar mocions en un Ple ordinari, com vostès estan fent en altres
municipis. Nosaltres consideràvem que sí s’havien de presentar mocions.
Nosaltres presentem propostes polítiques, que no són ni millors ni pitjors que les d’altres
organitzacions polítiques o entitats d’aquesta ciutat. Vostès poden presentar propostes, que
les han presentades, demanar una moratòria urbanística, demanar el tema de les terrasses,
fent propostes i comunicats de premsa, i Esquerra Republicana de Catalunya té el dret de
presentar les propostes que consideri adients. Només faltaria que ara haguéssim de
demanar permís a les altres formacions polítiques per presentar propostes en aquest Ple o a
nivell de la ciutat.
Busquin un altra excusa si no volen signar el pacte de ciutat. Esquerra Republicana de
Catalunya ha signat tots els pactes de ciutat, el d’Educació, el de Sanitat, no puc dir el
mateix d’altres formacions polítiques.
Nosaltres quan hem presentat aquestes mocions, que al final estem parlant d’una moció que
demana el retorn social del rescat bancari, i també que els ajuntaments puguin utilitzar el
superàvit, estant oberts com sempre a poder-les presentar.
L’únic que fa el ridícul és vostè, el de Ciutadans, que únicament tenen paraules en contra
d’Esquerra Republicana, que és la seva única manera d’actuar. Li demano que pugui llegir
l’acta de l’anterior Ple, que es va aprovar. Nosaltres vam fer la proposta, nosaltres no volem
liderar res, li toca a l’Alcaldessa, però llegeixi l’acta, perquè a més de llegir l’acta, també
llegir és bo, perquè guanyaria educació, perquè llegint s’aprèn educació i a part milloraria la
seva comprensió lectora.
Per tant, Esquerra Republicana de Catalunya presenta les seves propostes, com vostès fan
a altres municipis. No hi havia cap tipus d’acord al Ple de maig. Nosaltres respectem el seu
posicionament. Si vol m’ensenya aquest acord escrit, perquè no hi ha cap tipus d’acord
escrit. Es poden presentar propostes en l’àmbit de la COVID, hem presentat aquest tipus de
propostes. Esperem conèixer també les seves propostes. Ja els hi avanço que algunes
propostes que he sentit durant aquesta setmana, envers a la moratòria urbanística, envers
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el tema de les terrasses, hi estem d’acord com a formació política.
Volem un pacte de ciutat que sumi a les diferents formacions polítiques, però que sobretot
vagi més enllà amb les entitats socials, les associacions veïnals, que també estan fent
propostes, i durant aquests dies també m’estic reunint per poder conèixer les propostes de
aquestes entitats de la nostra ciutat, i, com deia abans, aquest pacte de ciutat nosaltres el
signarem perquè hem signat tots els pactes de ciutat.
Igual que vostès tenen el dret de no presentar mocions, respectin el dret d’Esquerra
Republicana de voler-les presentar i fer propostes, igual que vostès les fan en altres àmbits.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 13 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 13.- PER REDUIR L’IMPACTE DEL COVID-19, PEL RETORN SOCIAL DEL
RESCAT BANCARI I PER GARANTIR L’ACCÉS A L’HABITATGE SOCIAL.
AJT/28046/2020
Es dóna compte de la moció que sotmesa a votació ha estat rebutjada amb 22 vots en
contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores
Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 14 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
Un moment. Perdó, simplement li vull fer un suggeriment, que evidentment vostè pot fer el
que cregui convenient, només faltaria, però crec que tothom, tots els grups polítics han
expressat també el seu posicionament respecte a les dues mocions.
Aquesta moció no sortirà aprovada. Crec que és una moció que, com es deia abans, jo crec
que en el fons podem estar tots d’acord. Jo li faria el suggeriment de no defensar-la, de
deixar-la sobre la taula, i que, en fi, en altres plens la poguéssim votar, jo diria, gairebé per
unanimitat.
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Ara bé, està en les seves mans fer el que vostè consideri oportú.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Nosaltres com hi ha aquesta voluntat i sempre l’hem mantinguda, ens hagués agradat que
l’Alcaldessa aquesta proposta de fer una moció conjunta, ens ho hagués traslladat a la
comissió informativa, perquè, com deia abans, nosaltres estem sempre oberts a pactar les
diferents mocions, estem oberts a fer-les conjuntament, així hem manifestat el nostre desig
en aquest tema. Ens fa vostè la petició ara, en aquest ple, en lloc de fer-nos-la quan tocava,
que era a les comissions informatives, on amb el Partit dels Socialistes podríem haver fet la
moció conjunta.
Per tant, nosaltres la deixarem sobre la taula, tot i que en lloc de fer-nos aquesta petició a la
comissió informativa de fa una setmana, ens la fa en aquest moment. Per tant, com hi ha
aquesta voluntat d’arribar a un acord en aquest tema important, la deixarem sobre la taula.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Només dir-li una cosa, a la comissió informativa de Presidència li vam demanar que
no portés aquesta moció, aquesta ni l’anterior, al Ple. Li vam demanar tots els grups polítics,
tots els portaveus de tots els grups polítics municipals. Jo també vaig fer una intervenció, jo
no li vaig proposar fer una moció conjunta, tampoc li estic plantejant ara fer una moció
conjunta, simplement li estic dient que el contingut de la moció i el tema que s’està tractant,
crec que és suficientment important com per a què pugui tirar endavant.
Ara, en fi, vostè ha madurat aquesta petició, no va voler fer el que nosaltres li estàvem
demanant, que era no portar aquestes mocions en aquest Ple, perquè simplement s’ha dit
per part dels portaveus, jo no hi era en aquesta reunió de portaveus, per tant jo no puc dir
una cosa que no he viscut directament, però entenc que si la Sra. Sonia Esplugas, la Sra.
Ana González, el Sr. Miguel García, el Sr. Fran Belver coincideixen, que no són sospitosos
d’estar d’acord en tots els temes, ni molt menys, si tots quatre coincideixen que havien
arribat a un pacte, pel qual mentre durés l’estat d’alarma no es portaven mocions en aquests
plens. Vostè té tot el dret de trencar el pacte i de fer allò que consideri. Simplement li vam
demanar. Està clar que el pacte s’ha trencat i que per tant a partir d’aquí, cadascú pot fer
allò que convingui. Per tant no sé, a no ser que hi hagi un altre pacte, un altre acord entre
els grups polítics.
Dit això, vostè té tot el dret del món de fer allò que consideri. Jo li feia el suggeriment
simplement per evitar no aprovar una moció, que crec que en el 99% hi estem d’acord tots
els grups municipals, que és defensar que els municipis puguem tenir el marge suficient per
utilitzar els nostres superàvits i els nostres estalvis en aquests moments, per fer les
polítiques que en el cas de L’Hospitalet, els ciutadans necessiten.
Era un suggeriment, vostè l’accepta, jo li agraeixo i ens estalviem un debat que no ens porta
a res positiu, per tant si és així...

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Jo li manifesto que vostè repeteix una cosa. Vostè, com ha dit, no hi era a aquesta reunió de
portaveus, seria en una reunió de la Diputació, em sembla que es va comentar. Per tant,
vostè no sap com es va desenvolupar.
Va haver-hi una coincidència entre aquestes quatre formacions polítiques que creien que no
s’havien de presentar mocions. Esquerra Republicana creia que sí. Nosaltres respectem el
posicionament de les altres formacions polítiques. Es poden presentar mocions relacionades
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amb la COVID, es poden presentar també propostes, per tant, no hi ha cap tipus d’acord
signat. Si hi ha cap tipus d’acord signat, que ho digui la Secretària.
Tornem a repetir que les nostres posicions sempre estan disposades a que hi hagi el màxim
consens, per a fer les modificacions necessàries. Això de poder fer una moció conjunta no
se’ns va traslladar a la comissió informativa, o una declaració institucional si fes falta, però
com hi ha aquesta voluntat d’aquest grup, perquè crec que coincidirem, no possiblement
tots els grups polítics, però si la gran majoria, la deixarem sobre la taula, amb el benentès
que es pugui treballar una declaració institucional o una moció el més àmplia possible en
aquest sentit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Queda clar que es retira la moció, per tant, finalitzem...

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No retirem la moció, la deixem sobre la taula.

SRA. ALCALDESSA
Perdó. La deixem sobre la taula. No era intencionat el meu comentari. No passaria res,
perquè la podrien retirar i tornar-la a presentar, però, en fi, la deixen sobre la taula i en el
proper Ple la veurem.

MOCIÓ 14.- MOCIÓ PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS
AMB LA FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DE
L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET. AJT/28049/2020
(VA QUEDAR SOBRE LA TAULA)

15.- PRECS I PREGUNTES
a)

Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
PARTIT POPULAR

- 5314
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 29 d’abril de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la seva sol·licitud realitzada de forma oral durant el Ple telemàtic del 29 d’abril
de 2020, enregistrada amb número d’expedient AJT/26226/2020, en relació a les reunions
formals sobre la pandèmia del Covid-19 mantingudes per l’Alcaldessa amb diferents
administracions, i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple, us
informem que:
Tal i com ja va expressar l’Alcaldessa durant la seva intervenció al ple telemàtic celebrat el
darrer 29 d’abril, en aquests més de dos mesos que portem en estat d’alarma a
conseqüència de la pandèmia pel covid-19 han estat molts els contactes establerts entre
membres del govern de la ciutat, encapçalat per la pròpia Alcaldessa, i altres
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administracions. La finalitat de tots aquests contactes no ha estat altra que la de cercar
eines per cobrir les necessitats dels diferents col·lectius de la societat i protegir els
ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat, amb especial atenció a aquelles persones més
vulnerables.
La manera en què aquests contactes s’han dut a terme ha estat molt condicionada per la
pròpia situació en què ens trobem, i necessàriament molts d’ells s’han hagut de portar a
terme a través de mitjans garants dels requeriments de la situació de confinament i del
distanciament social, com ara les connexions telemàtiques i telefòniques.
En tot cas, és fàcilment comprensible que la gestió d’una situació tan excepcional com
aquesta en la què ens trobem, no és una tasca senzilla. La intensa relació que s’ha establert
entre les diferents administracions amb l’objectiu comú de facilitar el benestar social en
aquests durs moments, ha vingut acompanyada també de moments crítics i de dissensions.
Malgrat això, i més enllà de polèmiques estèrils que en aquest moment no condueixen
enlloc, l’actuació del govern de la ciutat en general, i de l’Alcaldessa en particular, ha estat
sempre encaminada a col·laborar en tot allò que ha estat, i està sent, necessari en benefici
dels ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat.
Dins d’aquest context, on la col·laboració, la coordinació i la suma institucional és més
necessària que mai, l’Alcaldessa en la seva doble condició de Presidenta de la Diputació de
Barcelona manté reunions periòdiques amb al Consellera de Salut, la Sra. Alba Vergés i la
Presidència de la Generalitat, així com amb la pròpia Delegació del Govern Central, que tal
com s’ha pogut veure a diferents mitjans ha facilitat a la ciutat material sanitari.
En aquest sentit, dels diferents avenços que s’han assolit en les darreres setmanes,
l’Ajuntament de la ciutat ha facilitat puntual informació tant a través del web municipal com
de les xarxes socials i la pròpia Alcaldessa s’ha mantingut puntualment connectada amb la
ciutadania a través dels diferents canals que té oberts amb aquesta finalitat. D’igual manera,
una consulta exhaustiva del document que es va facilitar al darrer ple sobre les mesures
implementades per l’Ajuntament en la lluita contra la pandèmia, ens pot ajudar a fer-nos una
idea de la ingent tasca que s’està duent a terme per afrontar aquesta difícil situació.
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 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 30 d’abril de 2020 i 11 de maig de 2020, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 35138, de 30 d’abril de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant la decisió política del passat diumenge 12 d’abril de 2020 d’utilitzar la Guàrdia
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Urbana per simular una processó religiosa pels carrers de l’Hospitalet, fent que aquest cos
de seguretat local no es pogués dedicar a les seves funcions de control i seguretat, el grup
municipal d’ERC presenta les següents preguntes al Govern Municipal:
1. Quants agents de la Guàrdia Urbana van ser destinats a aquest servei?
2. Quants vehicles municipals van ser utilitzats en el servei?
3. Es va informar prèviament o coneixen tots els i les agents de la Guàrdia Urbana
on es dirigien i amb quina finalitat?
4. Els i les agents de la Guàrdia Urbana van participar de forma lliure i voluntària en
el servei o com a part de les ordres del dia del cos?
5. Quants agents de la Guàrdia Urbana, en el moment del servei, estaven realitzant
tasques de control i seguretat per garantir el compliment del confinament i la
seguretat de tota la ciutadania?
6. Quants agents van quedar lliures per donar a servei a la ciutadania a banda dels
mobilitzats per aquest servei?
7. Qui va donar ordre al cos de la Guàrdia Urbana per a realitzar aquest servei?
8. Quins van ser els motius que van portar als responsables polítics per vulnerar els
principis de laïcitat i aconfessionalitat que s’haurien de respectar com a institució
pública?
9. En base a quins criteris de seguretat en ple estat d'alarma s’ha considerat
justificat realitzar aquest servei amb recursos públics?
10. Quin va ser el cost econòmic d’aquest servei?
11. Quantes trucades a la Guàrdia Urbana va haver durant el servei?
12. Quantes intervencions es van produir al mateix moment?”

- 5315
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 35138 i data 30 d’abril del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“actuacions realitzades per Guàrdia Urbana el 12 d’abril de 2020...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. En el recorregut van participar 13 agents.
2. Van participar 6 vehicles tipus patrulla, 1 furgoneta, 1 grua i dos motocicletes.
3. Va ser un acte del torn de feina adreçat directament als ciutadans del barri de Pubilla
Cases en una mostra d’agraïment i reconeixement als veïns pel seu esforç en el
manteniment del confinament a casa, en una data de gran tradició d’estar al carrer i desprès
de quatre setmanes en el domicili. Aquesta informació va ser donada als agents i es van
poder adherir de forma voluntària les unitats que en el moment de fer el recorregut
poguessin romandre lliures.
4. Les tasques especifiques programades pel control del confinament simultànies al moment
del recorregut estaven cobertes per altres unitats destinades a l’efecte.
5. Durant el recorregut set patrulles feien tasques de control i seguretat per garantir el
compliment del confinament i la seguretat a la resta de la ciutat, a més les patrulles durant el
recorregut també feien tasques encaminades a reforçar el compliment del confinament i la
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seguretat.
6. Van quedar lliures set patrulles de carrer per poder donar servei a la ciutadania, a més de
les patrulles participants en el recorregut que també estaven atents i subjectes a ser
enviades a qualsevol servei en el moment de rebre l’avís de la central.
7. Aquest acte va sorgir per part dels treballadors de Guàrdia Urbana del torn 1 com un
servei i acte directe d’agraïment i reconeixement als veïns per la seva resposta solidària al
confinament, en el format que es fa rutinàriament totes les tardes a las 20:00 hores i de
forma generalitzada en l’Hospitalet i tots els municipis dels voltants.
8. L’acte va sorgir dels professionals de Guàrdia Urbana que presten servei directe i diari al
carrer, presumiblement com efecte del principi de proximitat que regeix la seva feina i per la
situació extraordinària derivada del mes de confinament de la ciutadania que estan
controlant a diari.
9. El recorregut es pot considerar l’extensió d’un servei propi de Guàrdia Urbana destinat a
reforçar una tasca sobrevinguda que pertoca als serveis públics, com la de encoratjar als
veïns i animar-los a quedar-se a casa, complint amb el propòsit de l’estat d’alarma.
10. Aquest recorregut s’ha fet en el context ordinari del servei de Guàrdia Urbana i amb
l’objectiu de donar impuls i reforç a la campanya “quedat a casa” que ens ajuda a fer més
efectiva la nostra tasca. No va tenir cap cost afegit.
11. Es van atendre dues trucades a Guàrdia Urbana, una d’informació ciutadana i l’altre de
molèsties per sorolls d’una alarma sonant tot el dia que va derivar en un servei no urgent.
12. Per demandes ciutadanes no es va activar cap servei
Atentament,”
2.- RGE núm. 35144, de 30 d’abril de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Des de fa unes setmanes un dels senyals de trànsit ubicat entre l’Avinguda de Miraflors i el
carrer de Florida estava a punt de caure, previsiblement per un cop rebut durant un
estacionament.
El dia 21 d’abril uns veïns van fer arribar la seva queixa al Grup Municipal d’Esquerra
Republicana, i el passat divendres 24, un cop comprovat l’estat del senyal, es va informar a
la Regidora del Districte IV que el senyal es trobava a terra, i havia estat moguda a la vorera
del davant, recolzada sobre una façana, dificultant l’accessibilitat i sent un perill per a la
ciutadania (s’adjunten imatges).
A dia 30 d’abril encara no s’ha dut a terme cap acció per resoldre l’incident, pel que el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana presenta les següents qüestions al Govern Municipal.
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica al barri de la Florida?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció imminent per donar solució a la
situació? En cas afirmatiu, per quan està previst?
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”

- 5316
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 35144/2020, en relació amb l’estat
d’un senyal de trànsit ubicat entre l’avinguda de Miraflors i el carrer de Florida, 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 29 d’abril de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Preguntes:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica al barri de la Florida?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció imminent per donar solució
a la situació? En cas afirmatiu, per quan està previst?
Resposta:
El senyal objecte de la pregunta és un senyal indicatiu de zones AIRE, que s’ha de mantenir
des de la Societat Municipal La Farga, GEMSA, dins de l’àmbit d’actuació establert a
l’encomana de gestió de control de zones AIRE, aprovada en data 22 de desembre del 2016
per la Comissió Delegada de Competències del Ple.
El Departament de Mobilitat de la Societat, del que forma part la unitat de Control de zones
AIRE, té coneixement de la situació d’aquest senyal a través de les revisions que, d’ordinari,
es fan quinzenalment de l’estat de la senyalística vinculada a aquestes zones d’aparcament
regulat en superfície.
Degut a que l’empresa encarregada de les actuacions de reparació, manteniment i reposició
d’aquest tipus de senyals ha estat afectada per l’actual crisi sanitària, no ha estat possible el
correcte manteniment i reposició d’aquest senyal, donat que la empresa encarregada, per
problemes amb el seu personal, no té capacitat de resposta ràpida com habitualment ha fet.
Per tot això, s’han fet els tràmits necessaris perquè sigui una altra empresa la que realitzi
aquests treballs i està previst que, màxim en tres o quatre dies hàbils, el senyal torni a estar
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al seu lloc en perfecte estat.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”
3.- RGE núm. 36704, d’11 de maig de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
La TV local és un mitjà de comunicació de proximitat. En el període de crisi sanitària i social
que estem vivint aquest mitjà de comunicació té més sentit que mai per informar des de la
perspectiva local als veïns i veïnes sobre el COVID19 tal com han fet altres Televisions
Locals del nostre entorn.
Des d’ERC formulem al govern les següents preguntes:
- Per quins motius s’ha decidit no realitzar els informatius de TV l’Hospitalet des del 13 de
març fins al 27 d’abril?
- Qui ha pres la decisió de no realitzar els informatius durant el període del 13 de març fins
al 27 d’abril?
- Aquesta decisió s’ha consensuat amb els treballadors/es de mitjans de comunicació?”

- 5317
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 36704/2020, en relació amb la decisió
de no realitzar els informatius de TV l’Hospitalet des del 13 de març fins al 27 d’abril, 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 29 d’abril de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Preguntes:
- “Per quins motius s'ha decidit no realitzar els informatius de TV l'Hospitalet des del 13
de març fins al 27 d'abril?
- Qui ha pres la decisió de no realitzar els informatius durant el període del 13 de març
fins al 27 d'abril?
- Aquesta decisió s'ha consensuat amb els treballadors/es de mitjans de comunicació”.
Resposta: La gestió del Mitjans de Comunicació, i per tant de la TV de L’Hospitalet, és
competència de La Farga Gestió d’Equipaments Municipals, SA. Els òrgans que composen
aquesta empresa són la Junta General, la Gerència i el Consell d’Administració (del qual
vostè és vicepresident). El Consell d’Administració té les facultats de direcció, gestió,
execució i representació permanent de la societat.
Atès que a l’últim consell d’administració de la societat, ja va formular aquestes mateixes
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preguntes i els hi van ser respostes, dono per atesa la seva sol·licitud.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”
4.- RGE núm. 36705, d’11 de maig de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
Els veïns i veïnes que viuen davant del supermercat Caprabo situat a la Rambla Marina 303
es queixen que els camions de repartiment d’aquesta cadena de supermercats no respecten
els guals, els camions fan un soroll excessiu i bloquegen l’entrada del carrer que té una
única sortida.
Els veïns i veïnes han traslladat aquesta problemàtica als responsables del supermercat per
tal de buscar una solució sense rebre cap retorn ni proposta de solució.
Davant aquests fets formulem les següents preguntes a l’equip de govern:
-

El govern municipal coneix aquesta problemàtica?
Si coneix la situació, Quines mesures ha posat en marxa l’Ajuntament per solucionar
aquesta situació?
En cas de no conèixer la situació quines mesures pensa desenvolupar l’equip de
govern a partir d’ara?”

- 5318
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 36705 i data 11 de maig del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Els veïns i veïnes que viuen davant del supermercat Caprabo situat a la Rambla Marina
303 es queixen que els camions de repartiment d’aquesta cadena de supermercats no
respecten els guals...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
El servei de Guàrdia Urbana no té registrada en els darrers 12 mesos cap incidència, ni
trucades respecte a possibles molèsties en aquest indret.
Indicar-li que els agents de la zona s’han personat al lloc per tal de recollir informació i
estudiar la situació plantejada per vostès. S’ha confeccionat el corresponent informe de
senyalització que s’ha remés al Servei de Mobilitat, plantejant la possibilitat d’ubicar una
zona de càrrega i descàrrega pròxima al supermercat.
Atentament,”
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5.- RGE núm. 36807, d’11 de maig de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Hem conegut, a través de diferents publicacions a les xarxes socials, que des de l’Àrea de
Joventut de l’Ajuntament de l’Hospitalet es treballa en el Pla Local de Joventut 2020-2023,
on s’establiran les línies d’actuació de la Regidoria.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta al Govern Municipal:
1. Com valora la Regidoria de Joventut la implantació el Pla Local de Joventut 20162019 a partir de les conclusions extretes amb les eines de seguiment i model
previstes en el propi Pla?
2. El Pla Local de Joventut 2016-2019 preveu la correcció de desviacions a partir de
l’avaluació dels indicadors establerts. Quantes i quines correccions s’ha produït
durant la vigència d’aquest Pla?
3. Quin és el procediment previst per elaborar el Pla Local de Joventut 2020-2023?
4. Tot entenent les circumstàncies provocades per la COVID-19, com s’ha
programat i amb quina calendarització el procediment d’elaboració del Pla Local
de Joventut 2020-2023? Quan està previst que el Pla Local de Joventut 20202023 sigui aprovat?
5. Quins són els mecanismes previstos per fer arribar l’enllaç del formulari de
participació al jovent de la ciutat?
6. A més del formulari que circula per les xarxes socials i a la pàgina web de
Joventut, amb qui té previst la Regidoria de Joventut contactar per a l’elaboració
del Pla?
7. Existeix algun mecanisme més de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla
Local de Joventut 2020-2023?
8. Es preveuen contactes amb les joventuts polítiques de la ciutat? En cas negatiu,
per què?”

- 5319
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 Regidora adjunta de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sra. Laura
García Manota, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la sol·licitud registrada el 11/05/2020 amb núm. 36807, com a pregunta de Ple
que vau presentar i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple a efectes
de que sigui contestada en el Ple Ordinari que se celebrarà el dia 27 de maig de 2020, en
relació a les preguntes realitzades referides al Pla Local de Joventut 2016-2019, us
comunico el següent:
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Com valora la Regidoria de Joventut la implantació el Pla Local de Joventut 2016-2019
a partir de les conclusions extretes amb les eines de seguiment i model previstes en
el propi Pla?
La valoració de les accions portades a terme per Joventut entre els anys 2016 i 2019 ha
estat molt positiva tant a nivell quantitatiu com a nivell qualitatiu.
El Pla Local de Joventut 2016-2019 preveu la correcció de desviacions a partir de
l’avaluació dels indicadors establerts. Quantes i quines correccions s’ha produït
durant la vigència d’aquest Pla?
Durant el desenvolupament del PLJ 2016- 2019 s’han actualitzat i millorat projectes que es
realitzaven com el Projecte Brúixola: orientació acadèmica personalitzada als centres
d’educació secundària, s’ha generat un nou funcionament del projecte Entre Joves amb
l’organització temàtica dels grups, l’Educateca s’ha transformat en la Mostra d’Estudis i
Professions, s’ha instal·lat la seu del Centre Europa Jove a la ciutat, s’ha instaurat el Carnet
Jove Municipal i s’han generat noves activitats adreçades als joves en temàtiques de lleure
mitjançant tallers a demanda concreta dels joves participants dels diversos espais joves de
la ciutat. A més d’incloure nous projectes de lleure nocturn com la col·laboració amb el
Bellvitge Music Festival i el Festival de la Barbacoa al Parc.
Quin és el procediment previst per elaborar el Pla Local de Joventut 2020-2023?
A) Elaboració del diagnòstic:
Anàlisi sociodemogràfic: Encarregat a la Fundació Ferrer i Guardia.
Avaluació de les polítiques locals de joventut:
 Avaluació de l’evolució del Pla local de Joventut 2016-19: Equip tècnic de la Oficina
Jove a partir de les memòries anuals.
 Enquesta jove: Joves de 12 a 35 anys.
 Enquesta tècnics, entitats i equips docents dels instituts.
 Grups de discussió joves i professionals (previst inicialment, abans de la situació
d’excepcionalitat derivada de la pandèmia del COVID-19).
B) Disseny de programes pel nou pla local de Joventut 2020-23
 Definició d’objectius i línies estratègiques:
o Reunions tècnic-polítiques.
o Treball tècnic a partir de la Diagnosi.
C) Redacció final.
D) Aprovació.
Tot entenent les circumstàncies provocades per la COVID-19, com s’ha programat i
amb quina calendarització el procediment d’elaboració del Pla Local de Joventut
2020-2023? Quan està previst que el Pla Local de Joventut 2020-2023 sigui aprovat?
Les diferents accions plantejades es realitzaren de forma telemàtica.
Abril – Juny 2020: Fase I: Elaboració, execució i redacció del Diagnòstic del PLJ 20202023
Juny – Agost: Fase II: Elaboració i disseny dels programes a desenvolupar
Setembre – Octubre: Fase III: Redacció final del PLJ 2020- 2023
Novembre – Desembre: Fase IV: Aprovació del PLJ 2020 – 2023
Quins són els mecanismes previstos per fer arribar l’enllaç del formulari de
participació al jovent de la ciutat?
A part de l’enquesta jove, s’ha elaborat una enquesta per a tècnics, entitats i professionals
de serveis municipals que treballin amb joves, on s’afegirà també un enllaç a l’enquesta jove
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per a que la puguin distribuir. Per tant, a part de realitzar la difusió entre les persones
usuàries de la Regidoria de Joventut a través de canals de comunicació telemàtics, també
rebran l’enquesta a través dels instituts, entitats que treballen amb joves i professionals dels
diferents serveis municipals que treballin amb joves.
A més del formulari que circula per les xarxes socials i a la pàgina web de Joventut,
amb qui té previst la Regidoria de Joventut contactar per a l’elaboració del Pla?
Tècnics municipals, entitats juvenils i de lleure educatiu i professionals de diversos serveis
que treballin amb joves.
Existeix algun mecanisme més de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla
Local de Joventut 2020 – 2023?
Grups de discussió joves i professionals (previst inicialment, abans de la situació
d’excepcionalitat derivada de la pandèmia del COVID-19).
Es preveuen contactes amb les joventuts polítiques de la ciutat? En cas negatiu, per
què?
En aquesta ocasió la participació s’està realitzant a través de les enquestes que hem
publicat a les xarxes socials i que estan a l’abast de tot el jovent que hi vulgui participar.
Cordialment,”
6.- RGE núm. 36809, d’11 de maig de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Per tal de minimitzar les conseqüències de l’emergència climàtica que patint, s’han de
prendre una sèrie de mesures, com la reducció de residus o de consum, que també haurien
d’afectar el Consell Educatiu de l’Hospitalet.
En la línia de l’exposat a l’anterior sessió plenària del Consell Educatiu, el Grup Municipal
d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Com s’està treballant en la plataforma LH ON perquè funcioni entre els membres del
Consell Educatiu?
2. Quan es té previst que es comenci a implantar el seu funcionament?
3. Quins són els problemes que han impedit, fins ara, la seva posada en marxa?
4. Té el Consell Educatiu intenció de reduir el consum de paper en les seves
sessions?”

- 5320
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’Educació, Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i
Veguin, que literalment diu:
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“Senyor,
Respecte la pregunta que ha presentat en el Registre General de Entrada d’aquest
Ajuntament, amb número 36809 i data 11 de maig i, segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic de Ple a efectes que sigui contestada en el Ple Ordinari que se
celebrarà el dia 27 de maig de 2020, en relació a diverses preguntes sobre les mesures
que està previst prendre per part del Consell Educatiu de L’H, per tal de minimitzar les
conseqüències de l’emergència climàtica que estem patint, li comunico el següent :
1. Com s’està treballant en la plataforma LH ON perquè funcioni entre els membres
del Consell Educatiu?
La plataforma LH ON s’està adaptant a les característiques i a les necessitats de la nostra
ciutat perquè és una eina que d’entrada té unes prestacions molt útils i vàlides però, alhora,
genèriques per a què les adeqüin les diferents ciutats que en fan ús. Per a què sigui
funcional per al nostre Consell Educatiu, els serveis d’educació i de participació estem
realitzant la migració de les dades facilitades en l’últim consell presencial, garantint al màxim
la seguretat i els drets dels membres.
2. Quan es té previst que es comenci a implantar el seu funcionament?
Esperem que el curs vinent es pugui començar a implantar.
3. Quins són els problemes que han impedit, fins ara, la seva posada en marxa?
Hem tingut dificultats de diversos tipus. A les dificultats tècniques per ajustar la plataforma al
màxim possible a la dinàmica del Consell Educatiu esmentades en l’anterior pregunta, cal
afegir el retard en l’actualització dels membres del consell educatiu. Aquesta actualització va
supeditada a l’aprovació del reglament del Consell Educatiu. Esperàvem tenir-ho aprovat
abans de finalitzar aquest curs escolar i posar en marxa l’ús de la plataforma amb tots els
membres ja renovats, però el procediment per a aquesta aprovació està actualment suspès
a causa de la declaració de l’estat d’alarma. Tot i això, la nostra voluntat és posar-ho en
marxa amb els membres actuals i quan finalitzi el procediment d’aprovació del reglament,
posar en marxa el procés de renovació. Intentarem ajustar aquest calendari amb el procés
de renovació dels membres dels consells escolars de centre.
4. Té el Consell Educatiu intenció de reduir el consum de paper en les seves
sessions?
Per suposat. El Consell Educatiu té la intenció de reduir el consum de paper en les seves
sessions, facilitant la documentació que sigui possible abans de la sessió. Aquesta estarà
accessible a la plataforma per a ús exclusiu dels membres del plenari del Consell Educatiu.
A més, per a la conducció de la sessió es disposarà d’una eina telemàtica que també podrà
estar visible a la plataforma, una vegada realitzada la sessió.
Atentament,”
7.- RGE núm. 36852, d’11 de maig de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i veïnes ens han fet arribar diferents queixes així com diverses fotografies
(que adjuntem) en relació a la neteja i al manteniment de l’arbrat dels diferents carrers que
conformen el polígon Pedrosa. En atenció a aquests fets, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana presenta les següents qüestions al Govern Municipal:
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1. Coneix el Govern Municipal l’estat de deixadesa d’aquests carrers, on existeixen
residus i una manca de manteniment en l’arbrat?
2. En cas afirmatiu, quines decisions s’han pres al respecte? Pel contrari, quines
actuacions té previst el Govern Municipal realitzar?
3. Quins serveis de neteja s’han realitzat a la zona del polígon Pedrosa durant l’estat
d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març?
4. En cas afirmatiu, amb quina regularitat s’han realitzat aquests serveis?
5. En cas negatiu, en base a quins criteris s’ha decidit no realitzar els serveis de neteja
amb regularitat?
6. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna actuació en relació a la vegetació en
l’arbrat?

”
- 5321
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 pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número 36852 i amb data 11 de maig de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 27 de maig de 2020 en
relació en relació a la neteja i al manteniment de l’arbrat dels diferents carrers que
conformen el polígon Pedrosa, us informo del següent:
Pregunta 1. Coneix el Govern Municipal l’estat de deixadesa d’aquests carrers, on
existeixen residus i una manca de manteniment en l’arbrat?
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El Govern Municipal coneix la situació dels carrers del polígon Pedrosa, però no era
una situació de deixadesa sinó que aquesta era deguda a una situació excepcional com a
conseqüència de una pandèmia a nivell mundial, com és el COVID-19.
Pregunta 2. En cas afirmatiu, quines decisions s’han pres al respecte? Pel contrari, quines
actuacions té previst el Govern Municipal realitzar?
El servei de neteja programada des de principis d’any per aquesta zona, és de dos
equips d’escombrada mixta en torn de nit, de dilluns a divendres, format cadascun d’ells per
un conductor y un peó de neteja viària.
Pregunta 3. Quins serveis de neteja s’han realitzat a la zona del polígon Pedrosa durant
l’estat d’alarma decretat pel Govern espanyol el passat 14 de març?
Pregunta 4. En cas afirmatiu, amb quina regularitat s’han realitzat aquests serveis?
Pregunta 5. En cas negatiu, en base a quins criteris s’ha decidit no realitzar els serveis de
neteja amb regularitat?
Arrel del decret d’estat d’alarma, el servei programat entre el 17 de març de 2020 i
el 3 de maig de 2020, va passar a ser d’un equip d’escombrada mixta en torn de nit, de
dilluns a divendres, també format per un conductor y un peó de neteja viària.
A partir del 4 de maig de 2020 s’ha tornat a programar el serveis de neteja amb
dos equips, com a principis d’any.
Pregunta 6. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna actuació en relació a la
vegetació en l’arbrat?
Referent a la neteja de vegetació dels escocells, es va reprendre la seva neteja el
dia 4 de maig de 2020. La seva programació i la seva realització és d’acord a criteris
tècnics.
D’altra banda està programat al mes d’agost de 2020 fer el control de rebrots del
tronc i branques baixes de l’arbrat de la ciutat, actuació s’ha posposat atenent a l’estat
d’alarma.
Atentament,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 7 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 21 d’abril i 14 de maig de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 34017, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
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Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
1.1 ¿Han llegado todas las mascarillas solicitadas? Si/No
1.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
1.3 ¿Dónde se han repartido?”

- 5322
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234352/2020”
2.- RGE núm. 34018, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
2.1 ¿Han llegado todos los monos? Si/No
2.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
2.3 ¿Dónde se han repartido?”

- 5323
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
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les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234359/2020”
3.- RGE núm. 34019, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
3.1 ¿Han llegado todos los guantes? Si/No
3.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
3.3 ¿Dónde se han repartido?”

- 5324
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234398/2020”
4.- RGE núm. 34020, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
4.1 ¿Han llegado todos Tests? Si/No
4.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
4.3 ¿Dónde se han repartido?”
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- 5325
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234403/2020”
5.- RGE núm. 34021, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntes:
5.1 ¿Han llegado todas las gafas? Sí/No
5.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
5.3 ¿Dónde se han repartido?”

- 5326
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234417/2020”
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6.- RGE núm. 34022, de 21 d’abril de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

SOL·LICITA:
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de
L'Hospitalet durante el Estado de alarma, y en relación a las preguntas presentadas con
RGE 34017, 34018, 34019, 34020 y 34021, les solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
- ¿Se ha cedido el material recibido a la Generalitat? Si/No
- ¿Quién recibió el material indicado y bajo qué criterio se repartió?”

- 5327
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P.L., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a les preguntes E/34017, E/34018, E/34019, E/34020, E/34021 i E/34022
formulades mitjançant registre electrònic en data 21 d’abril de 2020, en relació a “la
comanda d’EPIS a la Diputació de Barcelona”, i segons el que disposa l’article 55 del
reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
les preguntes esmentades.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 234422/2020”

7.- RGE núm. 37392, de 14 de maig de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
Ante los últimos acontecimientos, en especial los que derivan de la incidencia global de la
pandemia de la COVID-19, que van a implicar un trastocamiento del contexto económico
como mínimo a corto y medio plazo de unas dimensiones sin precedentes y que a largo
plazo puede llegar a transformar muchas tendencias inversoras y de localización
empresarial, hasta el punto que el desarrollo del teletrabajo puede llegar a desincentivar la
concentración de muchas actividades económicas o requieran de menor expansión física,
SOL·LICITA:
Le sean contestadas las siguientes preguntas:
1.- ¿Contempla el Gobierno Municipal que el desarrollo del PDU Granvía-Llobregat se
pueda ver afectado?
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2.- ¿Qué calendario tiene previsto en estos momentos el Gobierno Municipal de despliegue
de las diferentes fases del proyecto?
3.- ¿Ha mantenido contacto el Gobierno Municipal con los inversores privados que tienen
que afrontar las inversiones para el desarrollo del PDU sobre su disposición de continuar
con el proyecto en los plazos establecidos?
4.- ¿Contempla el Gobierno Municipal un plan alternativo para que la mejora de los accesos
al río Llobregat y para negociar con los propietarios el acceso de paseantes al espacio
agrícola no dependa de un proyecto que puede quedar encallado a largo plazo después de
que las medidas del Estado de alarma para limitar el contacto social han demostrado que la
disponibilidad de espacios verdes y el acceso al río son insuficientes para la población de
L'Hospitalet?”

- 5328
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento,
en fecha 14 de mayo de 2020 y núm. 37392, en relación con la incidencia de la pandemia
de la COVID-19 en el desarrollo del PDU Granvia-Llobregat, según lo dispuesto en el
artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea
contestada con antelación al Pleno ordinario del día 27 de mayo actual, procedemos a
darles respuesta:
Pregunta 1.- ¿Contempla el Gobierno Municipal que el desarrollo del PDU GranvíaLlobregat se pueda ver afectado?
Respuesta.- La afectación sobre el proyecto Granvía-Llobregat que prevemos desde el
gobierno municipal es en el sentido de refuerzo del desarrollo del mismo. En esta época se
ha evidenciado que si una inversión económica es rentable en términos sociales y de
bienestar común, lo es en salud también, por tanto, y como usted bien conoce, este
proyecto, no ahora, si no desde el inicio de su redacción y desarrollo, ha ido encaminado a
fortalecer el sistema sanitario, de conocimiento e investigación al entorno de la biomedicina
y todos sus ámbitos derivados.
Pregunta 2.- ¿Qué calendario tiene previsto en estos momentos el Gobierno Municipal
de despliegue de las diferentes fases del proyecto?
Respuesta.- El calendario, que estaba previsto en el cronograma, establecido desde el
Consorci per la reforma de la Granvia, administración actuante, sigue su curso sin grandes
desviaciones a pesar de las circunstancias actuales.
Pregunta 3.- ¿Ha mantenido contacto el Gobierno Municipal con los inversores
privados que tienen que afrontar las inversiones para el desarrollo del PDU sobre su
disposición de continuar con el proyecto en los plazos establecidos?
Respuesta.- En cuanto a la implantación, en ese territorio en desarrollo, de los diferentes
actores que hasta la fecha habían mostrado algún interés, desde el gobierno municipal no
tenemos ninguna información de que exista intención de desistir por parte de alguno de
ellos. Al contrario, entendemos que en estos momentos, los actores públicos con
competencias y responsabilidades en el ámbito de la salud pública y comunitaria, reforzarán
su ya preexistente interés en el desarrollo del proyecto y estarán en la mejor disposición
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para participar en su impulso y consolidación.
Pregunta 4.- ¿Contempla el Gobierno Municipal un plan alternativo para que la mejora
de los accesos al río Llobregat y para negociar con los propietarios el acceso de
paseantes al espacio agrícola no dependa de un proyecto que puede quedar
encallado a largo plazo después de que las medidas del Estado de alarma para limitar
el contacto social han demostrado que la disponibilidad de espacios verdes y el
acceso al río son insuficientes para la población de L’Hospitalet?
Respuesta.- Por todo lo expuesto en las respuestas anteriores, no contemplamos
alternativa a ese importante desarrollo social, económico y ambiental, en esa parte del
territorio municipal, aclarándole que el precario acceso al rio Llobregat que existe en este
momento se verá también resuelto con el desarrollo del conjunto del proyecto GranvíaLlobregat
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”

c)

Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.

SRA. ALCALDESSA
Passem ja al darrer punt de l’ordre del dia, el punt de precs i preguntes. Si m’ho poden
demanar via telemàtica, els hi agrairé. Sra. Esplugas, si m’aixeca la mà no em serveix. Si ho
apunta al xat, molt millor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Ahora lo he hecho bien.

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí, muy bien. Aunque sea el último punto del orden del día, hagámoslo bien al final.
Venga Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular está interesado en saber si por parte de la
Generalitat hay alguna instrucción respecto a la futura desescalada en el caso de las
escuelas de L’Hospitalet y si el Departamento de Educación de la Generalitat está dando
instrucciones.
En el mismo sentido, preguntar también si tienen constancia de los motivos por los cuales
tenemos a día de hoy todavía centros de atención primaria cerrados en nuestra ciudad.
Queremos saber si hay alguna instrucción por parte de la Generalitat, en este caso, del
Departament de Sanitat o del Departament d’Ensenyament, o si nos levantamos por la
mañana y decidimos.
Otra pregunta que quería hacerles es que se están poniendo en contacto diferentes vecinos
de la ciudad con nosotros, que se quejan de que el centro de atención e información de la
Seguridad Social sigue cerrado y que plantean trámites que a día de hoy no se pueden
hacer. Entonces saber lo que está pasando para poder informarles. Gracias.
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SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bon dia gràcies. Sens dubte el cos de la Guàrdia Urbana aquests dies difícils està fent un
esforç que cal agrair-lo. Desenvolupen d’una manera professional i amb dedicació la seva
feina, malgrat la falta d’efectius i de recursos o l’ús del cos per finalitats polítiques que no
pertoquen.
Si ahir rebíem resposta a les preguntes presentades pel nostre grup municipal en relació a
la processó del passat dia 12 d’abril, i que ja avancem que en presentarem més per escrit,
per aclarir el que va succeir, avui en aquest Ple tots sabem que s’ha informat als agents i a
les agents del pagament d’algunes pagues salarials endarrerides, algunes des de fa més de
sis mesos, volem saber les següents qüestions que exposarem a continuació.
Quan es té previst abonar aquests endarreriments, així com els que falten en concepte
d’hores extres, anualitats, borsa d’hores acumulades, el reforç de les eleccions o l’increment
del 2% des del mes de gener, a més d’altres que responen a casos més singulars? Per quin
motiu no han estat percebudes encara? Com està previst treballar en un nou conveni
col·lectiu, atès que l’actual està caducat? Per què no s’apliquen els acords signats l’any
passat, que el cos reclama?, i com s’està fent arribar als agents i a les agents de la Guàrdia
Urbana aquesta informació que exposen que no reben de manera correcta? Moltes gràcies.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Bon dia. La pregunta és respecte al telèfon 010. Davant de la crisi de la COVID-19, aquest
ajuntament ha mantingut el servei d’informació i atenció ciutadana mitjançant aquest telèfon
010. Entenem que hi hagut un reforç que s’ha fet durant tota aquesta crisi i aquest
confinament, amb aquesta atenció telefònica, però també hem constatat que ha estat del tot
insuficient, perquè ens han arribat notícies de moltes ciutadanes i ciutadans que han tingut
moltes dificultats per ser atesos en els moments en que més ho necessitaven i més angoixa
estaven patint.
Per tant entenem que s’ha de proveir de més recursos i gestionar correctament aquest
servei del telèfon 010.
Bé, finalment volem demanar a l’Ajuntament que ho estudiï i preguntem també si pensa
continuar amb el model d’externalització d’aquest telèfon d’informació 010. Moltes gràcies.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Hola bon dia. Gràcies. La primera pregunta és sobre els casos de violència masclista durant
el confinament a la nostra ciutat. El confinament als domicilis ha estat una situació de risc
per a les persones, dones, nenes i nens, que justament allà és on viuen les situacions de
major risc greu de la seva salut. Les víctimes de la violència masclista i dels maltractaments
i els abusos sexuals a la infantesa, que avui malauradament hem de lamentar un nou cas,
l’assassinat d’una dona a L’Escala.
I respecte a les víctimes de violència masclista, les dades públiques que tenim ens indiquen
que hi ha hagut a tot Catalunya un augment del 60% de les trucades de dones que han
demanat ajuda. A la nostra ciutat però, les dades fetes públiques pel govern municipal
indiquen que només han existit 63 noves trucades de demanda d’ajuda, no casos en
seguiment, i aquesta xifra representa un augment insignificant d’aquests casos nous durant
el confinament.
Per aquesta raó, volem preguntar al govern municipal com s’expliquen aquestes dades tan
diferenciades entre la resta de Catalunya i la nostra ciutat, i quines mesures pensen prendre
o dur a terme per tal d’augmentar l’eficàcia i la confiança per part de les dones maltractades,
en els nostres serveis i els recursos destinats a aquesta problemàtica.
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I també en relació amb la problemàtica dels maltractaments i els abusos sexuals a la
infantesa, que està absolutament desapareguda com a tema, i voldríem saber quines
mesures s’han pres i es pensen prendre per detectar i ajudar a aquests infants víctimes
durant el confinament.
I la següent pregunta és sobre el tema del patrimoni perquè, tot i reconèixer que la gravetat
de la situació d’urgències que estem vivint derivada de la pandèmia de la COVID és molt
important, volem recordar també que la ciutat té alguns temes urgents pendents, que cal
resoldre o continuar la seva tramitació, i un d’aquests temes és la situació del patrimoni de
la nostra ciutat, que està en una situació límit també en relació a la seva vulnerabilitat.
I en relació amb això volíem preguntar doncs, quan es reprendran els treballs sobre el
PEPPA. Considerem que es qüestió de reprendre i de tramitar, i com es faran les
intervencions que resten pendents.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bon dia. Primera pregunta en relació amb les bicicletes de MOBIKE. El passat 31 de març
va finalitzar la pròrroga d’aquesta prova pilot de la llicència de l’empresa MOBIKE, ara
MOVI. Una prova pilot que durant un any i mig ha provocat greus problemes d’accessibilitat
a la ciutat amb l’ocupació de les voreres.
Dos mesos després, aquestes bicicletes segueixen abandonades per tota la ciutat, llavors
volíem saber perquè dos mesos després se segueix permetent que aquestes bicicletes
continuïn abandonades a la ciutat, quantes bicicletes ha retirat la Guàrdia Urbana en
compliment de l’ordenança de mobilitat, i quines accions s’han pres perquè l’empresa retiri
aquestes bicicletes.
La següent pregunta és sobre el tema de les comunicacions de l’Ajuntament. En aquesta
situació d’emergència, aquestes comunicacions en el dia a dia, xarxes socials, informacions,
hem detectat que aquestes comunicacions es fan sistemàticament la majoria de vegades en
castellà, o preferentment en castellà i s’arracona i es discrimina el català, vulnerant-se el
reglament d’ús del català d’aquest ajuntament. També en comunicacions oficials, com les de
la Fundació Arranz-Bravo, en una carta signada el 23 d’abril passat.
Llavors preguntem al govern municipal amb quin criteri i per quina raó es fa un ús
discriminatori de la llengua catalana i s’incompleix el propi reglament d’ús del català? Quina
normativa s’ha aplicat i qui té la responsabilitat política sobre aquests criteris i situació, i fer
complir el reglament d’ús del català? Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per fi, després de molt de temps de reclamar una comissió especial per aclarir les possibles
irregularitats en la gestió de l’estadi municipal, en el període entre 1999 i 2014, el govern
ens ha contestat per escrit que accepta tirar endavant aquesta comissió, un vegada
superem l’estat d’alarma.
Una comissió que nosaltres considerem a favor de la transparència, a favor de la bona
utilització dels equipaments públics i a favor del club de la ciutat, que en aquests moments
està carregant amb una crisi econòmica heretada d’una anterior junta.
Perquè aquesta comissió creiem que ha de servir per determinar les possibles irregularitats
en la direcció de l’estadi municipal durant aquest període de 1999 a 2014, com és el
cobrament d’entrades als espectadors i pares del futbol base i escolar. La utilització de
l’estadi municipal per part de familiars vinculats a la presidència en aquell moment, per fer
lligues no autoritzades per l’Ajuntament, o anuncis publicitaris que es van fer a l’estadi
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municipal sense coneixement de l’Ajuntament, dels quals l’actual directiva diu que no té cap
tipus de documentació comptable durant el període 2001-2006, entre moltes altres
irregularitats.
Per tant, satisfacció per que es pugui crear aquesta comissió, i esperem i demanem a
l’equip de govern que pugui fer-nos arribar un calendari d’execució d’aquesta comissió de la
veritat, davant de les irregularitats en la gestió d’un equipament municipal, com és el camp
de futbol de L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Havíem finalitzat totes les preguntes. M’havia demanat la paraula el Sr. Graells. També el
Sr. Husillos.

SR. GRAELLS VEGUIN (PSC)
En relació a la pregunta que ha fet la Sra. Sonia Esplugas, dir-li que efectivament el
Departament d’Educació ha enviat a tots els centres educatius, des dels 0 anys fins a
l’escola obligatòria, un pla de desescalada que s’inicia a partir de la fase 2, a veure quan
comença aquesta fase 2, i al mateix temps unes instruccions, d’organització del centre, de
neteja, temes de salut, etc.
Per tant, això ho han rebut tots els titulars dels centres, nosaltres inclosos en el que
respecta a les escoles bressol i evidentment els titulars dels centres concertats, els directors
dels centres públics, i a partir d’aquí iniciem un procés molt complex de desescalada a les
escoles. Altra cosa és la valoració que podem fer d’aquestes instruccions, això ja ho
debatrem més endavant.
Per tant, la resposta és sí. Ja hi ha unes instruccions més o menys clares, més o menys
contradictòries, però aquestes instruccions existeixen.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Sobre un parell de qüestions que han plantejat els diferents
regidors i regidores.
Respecte als CAPs que plantejava la Sra. Esplugas. Decirle Sra. Esplugas que este
gobierno ha estado prácticamente a diario insistiendo en esa reapertura. Evidentemente
habrá que ver en qué condiciones. Parece ser que se podría materializar ya la semana que
viene.
De hecho en cuanto acabe este Pleno, yo me debo incorporar a una reunión con el
CATSALUT y con el resto de responsables sanitarios, porque parece ser que nos van
explicar un poco pormenorizadamente de qué manera se va a producir esa reapertura de
los CAPs, que hoy tenemos todavía cerrados en nuestra ciudad.
Y al Sr. Mombiela que tenía algunas inquietudes respecto a cuestiones de Guardia Urbana y
un poco generales, porque la cuestión del 2% que planteaba no solo afecta a la Guardia
Urbana, sino al conjunto de la plantilla municipal.
Yo primero de todo quiero aprovechar esta intervención también para agradecer el enorme
esfuerzo de todo el mundo, de toda la plantilla municipal, pero especialmente también, al
hilo de su intervención, del equipo de nóminas. La pandemia también ha afectado la gestión
municipal y también ha afectado la tramitación normal de la gestión de la nómina.
No obstante, se ha pagado puntualmente todos los meses. Y alguien puede pensar que
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faltaría más, pero les puedo asegurar que no ha sido nada fácil, sobretodo la del mes de
marzo. En el mes de abril ustedes saben que ya se abonó la paga de productividad, por
tanto era una nómina que contenía un elemento extra, por lo tanto una mayor dificultad, y
justamente la nómina que se abona hoy mismo, esta misma semana, incorpora ese 2%,
evidentemente con efectos del mes de enero, y por lo tanto el conjunto de la plantilla
municipal tendrá ese 2% en esta nómina.
Contestaré por escrito un poquito más ampliamente, Alcaldesa.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. En todo caso, yo revisaría un poco esto del tiempo para poder contestar por
parte del gobierno, porque evidentemente hay dos minutos por pregunta o por intervención,
pero para responder creo que se necesita un poco más de margen, para que se pueda
responder.
En todo caso, vamos a dejar el resto de temas para que se puedan contestar, aunque se
haya comentado algún tema, que se contesten por escrito, y entiendo que hemos finalizado
todos los puntos del orden del día y lo único que procede es ya levantar la sesión.
Así que formalmente hasta el pleno del mes junio, que espero que podamos avanzar en
cuanto a las presencias, y si no es así, no será la mejor noticia.
Levantamos la sesión. Gracias.

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

L'Alcaldessa Presidenta,

La Secretària General del Ple,

Núria Marín i Martínez

M. Teresa Redondo del Pozo

