1

Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 7/2020
Data: vint-i-tres de setembre de dos mil vint
Hora: 10:35 hores fins a les 17:55 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

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

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

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

Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació de crisi sanitària que afecta a la ciutat i que ha
motivat l’adopció de les mesures en matèria de salut pública vigents en aquest municipi per
la resolució SLT/2228/2020, de 15 de setembre i per la resolució SLT/2207/2020, de 10 de
setembre, per la qual s’adopten mesures especials en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19, al territori de Catalunya.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i a totes. Benvinguts a aquest Ple del mes de setembre, per començar el Ple
donaríem la paraula a la Sra. Secretària perquè faci lectura de l’ordre del dia.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.
Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L’ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 22 DE JULIOL DE 2020.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l’esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 22 de juliol 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.

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

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Si perdó, és un Ple telemàtic i per una qüestió d’ordre, és punt per punt.

SRA. SECRETÀRIA
Té raó Sr. García Acero. Doncs si els hi sembla dels punts 1 al 6, són donar compte.

SRA. ALCALDESSA
Alguna pregunta o petició. Jo demanaria a tots els regidors que vulguin intervenir que igual
que ha fet el Sr. García aixequin a traves del xat la mà.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Anem punt per punt, no?, en cada punt una intervenció de cinc minuts en principi.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, primero saludar a los compañeros y dar la bienvenida a los
que nos siguen vía telemática este mes de septiembre.
Respecto al decreto del convenio de cooperación interadministrativa entre el Departamento
de Salud y el ayuntamiento para controlar los rebrotes debemos señalar que a nuestro
entender debemos insistir desde el ayuntamiento en reclamar una mejora de los centros de
salud primaria, los CAPs, como medida preventiva para controlar los rebrotes, para atender
a nuestros ciudadanos y no colapsar las urgencias hospitalarias. Entendemos que es una
de las mejores maneras además de otras medidas complementarias.
También, insistimos y echamos de menos que las pruebas PCR no hayan ido dirigidas a
nuestro personal esencial puesto que son ellos los que están a pie de pandemia, nuestros
policías locales y todas aquellas personas que están en servicios sociales. Creemos que lo
más prudente son esas pruebas.
Por otro lado, queremos saber qué hay de cierto en el anuncio del departamento de Salud
de hacer cribajes masivos en las escuelas de L’Hospitalet. No sabemos cómo se va a
concretar y hacer.
También queremos destacar la prórroga del régimen sancionador relativa a la restricción de
la circulación para los vehículos sin distintivo, aunque creemos que esa prórroga debería
extenderse, y por eso desde nuestro grupo municipal presentamos una moción en ese
sentido. Creemos que es positivo que se haya hecho la prorroga hasta el 15 de septiembre
pero, creemos que no es suficiente. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Tenim a la Sra. Gonzalez.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Respecte al punt 1. Nosaltres considerem que és necessari implementar totes les mesures
necessàries per fer front a la COVID-19, especialment les mesures sanitàries. I benvolgut
sigui el conveni signat entre l’ajuntament i el departament de salut. Encara i així, ens
preocupa i molt, el funcionament en l’atenció primària.
Els veïns i veïnes de la nostra ciutat es troben amb moltes dificultats per accedir als serveis
mèdics que son tant necessaris per la salut. Enormes dificultats per accedir de manera
telefònica. I en el cas dels infants, ens comuniquen que en pediatria al CAP, deriven
directament a l’hospital de Sant Joan de Déu, les urgències pediàtriques que nosaltres hem
defensat durant molt de temps. Sincerament creiem que les urgències pediàtriques ja eren
prou deficients a la nostra ciutat, ara són inexistents, en un moment molt delicat, en un inici
de curs escolar ple d’incerteses.
Creiem que s’ha de reforçar l’atenció primària i pediàtrica incrementant metges i personal
d’infermeria. Atendre amb totes les mesures de seguretat de forma presencial. Una trucada
telefònica no pot suplir un diagnòstic visual.
És necessari prendre totes les mesures necessàries per una atenció eficaç als nostres veïns
i veïnes.

SRA. ALCALDESSA
Tenim al Sr. Garcia Acero.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Volem començar el nostre Ple, com ho fem des de fa gairebé
tres anys. I és reclamant la llibertat dels presos polítics i el reton dels exiliats.
Avui els presos polítics estan patint la venjança de l’Estat. No únicament els priva de
llibertat, si no que els manté tancats vint-i-tres hores al dia sense poder sortir de la seva
pròpia cel·la.
Per això continuem demanant la llibertat, tal com han fet organitzacions internacionals de
defensa dels drets humans com Amnistia Internacional.
També lamentem que aquest Ple no sigui presencial, aquest ple es podia haver fet a La
Farga de l’Hospitalet complint totes les mesures de seguretat i sanitàries. Perquè avui molts
ciutadans que ens estan veient no entenen que els seus polítics estiguin fent un ple virtual
quan ells han d’anar als seus llocs de feina, s’han obert les escoles, o fins i tot es fan actes
culturals segurs amb molta més gent.
Sobre el punt 1 doncs, aquestes mesures que s’han aplicat a la nostra ciutat d’acord amb
les autoritats sanitàries eren i són necessàries. Tot i que durant els mesos d’agost hem anat
revertint la situació i contenint-la, la situació continua al conjunt de l’Àrea Metropolitana
crítica, delicada i complexa.
Hem de ser conscients tots que el virus continua entre nosaltres i que té una transmissió
fàcil. I per tant hem de saber entre tots conviure amb aquest virus fins que trobem la vacuna.
Per tant hem de seguir les recomanacions sanitàries, perquè si nosaltres de manera
individual ens protegim, ens estarem protegint a tots nosaltres.
Des de les Administracions i des de l’ajuntament hem de ser capaços de millorar polítiques,
articular propostes, com per exemple, tancament de carrers per guanyar espais segurs per
que gaudeixin els infants i les famílies, continuar ajudant a sectors que estan patint més
aquesta crisi i també promoure ajudes al comerç i la petita i mitjana empresa que és un
motor econòmic de la ciutat i crea ocupació.

SRA. ALCALDESSA
No em consten més paraules, així que..., Sr. García no tiene la mano levantada.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Lo decíamos verbalmente no?

SRA. ALCALDESSA
Verbalmente no. A través del chat. Se la daré aunque por orden no le tocaría.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno se lo agradezco. Una vez más el Sr. Toni García nos cuenta la historia de los presos
políticos, que ya le he dicho muchas veces que en este país no hay presos políticos, hay
políticos presos. Es más, tal como veo la situación, no hay arrepentimiento incluso se insiste
en que se volvería a hacer el delito por el que están condenados. Creo que los beneficios
penitenciarios que les podría tocar, pues ni eso, porque claro cuando una persona está
presa porque ha sido condenada, es normal que cuando hace una reflexión y ve que ha
cometido delito, es normal y se desdice.
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No es por estar en la cárcel que no es agradable para nadie, pero si no hay propósito de
enmienda y lo que se dice es que se va a volver a hacer, lo que tiene que hacer es cumplir
las penas integras. En cualquier caso me reitero, cada vez que diga eso, yo le contestaré lo
mismo señor Toni Garcia. Me parece lamentable que estén todavía diciendo que en cuanto
salgan de la cárcel, volverán a hacer la misma fechoría. A ver quién se cansa antes, si usted
de decir que los dejen libres o yo de que cumplan las penas. Como mínimo un propósito de
enmienda.
En cuanto el número 1, nos damos por enterados.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, per compartir alguna informació més i alguna reflexió respecte a
les intervencions que m’han precedit.
El perquè és un Ple telemàtic, Sr. Garcia Acero, més que en aquest Ple, la reflexió l’hauria
de compartir en el govern del qual vostè o el seu grup polític forma part. És plenament
coneixedor de que com a mínim fins avui les reunions tenen un límit de 10 persones i a més
salut publica ha instat en el dia d’ahir a reduir-ho encara més, fins un límit de 6. Podríem
entrar, però no és pas la voluntat del govern en diferents contradiccions que tot el seguit de
normes que s’han formulat ens plantegen. Les activitats tenen una regulació i el que són
reunions tenen aquesta limitació de persones.
Respecte de les altres reflexions que feien la Sra. Esplugas i la Sra. González sobre
l’atenció primària, evidentment s’està ressentint i de manera molt notable. Des de l’inici de la
pandèmia però també fruit dels descansos, les vacances que tenia el personal sanitari
encara s’ha agreujat al llarg de l’estiu. No obstant, a banda d’exigir al govern de la
Generalitat i tendir constantment la mà, en les mesures de les nostres possibilitats per
millorar les circumstàncies dels nostres ciutadans i ciutadanes. Aquesta mà estesa
permanent al llarg del estiu ha fet que haguem mantingut reunions i ha portat a la realització
de cribratges a la zona nord de la ciutat principalment, d’acord amb els criteris
epidemiològics.
També estem acabant d’ultimar la cessió de determinats espais municipals perquè es
puguin programar ja les campanyes de la grip estacional i a la vegada establir punts de
realització de PCR de manera que si es pot descongestionar de la carregar extra que
suposa la COVID-19 als diferents CAPs, hauria d’experimentar-se una millora en aquests
equipaments.
Al llarg de la setmana vinent com a molt en quinze dies, es concretaran aquests espais i a
més esperem que com va anunciar el govern de la Generalitat, un pla de xoc en quant a
l’atenció primària aporti alguna solució més.
Respecte d’altres qüestions. Sra. Esplugas, la PCR, podemos pedir para todos y en fin, pero
el impacto y la mejora sería prácticamente ninguna. La PCR tiene limitaciones y además
después de los cribajes parece ser que hay voces especializadas que empiezan a dudar de
esos cribajes masivos. Al menos tal como se estaban planteando.
Cómo sabe la PCR, lo único que nos va a decir, es si en este instante tenemos el contagio
con un margen de error también significativo, puesto que si el COVID-19 no ha hecho
suficiente recorrido por el organismo no lo reflejará la PCR. Corremos el riesgo de falsos
positivos. El entrar en la dinámica de los PCR nos puede llevar a hacer PCR infinitas a los
servicios que usted planteaba o a cualquiera. Con evidente riesgo de generar falta
sensación de seguridad.
Entiendo que usted se quiera hacer eco, se congracia con algún colectivo pero
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francamente…. Concluyo, sobre los cribajes de escuelas, el departament nos ha concretado
en dos aunque parece ser que en los próximos días tienen intención de hacerlo en más. En
cuanto tengamos información Sra. Esplugas se la facilitaré.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 6712/2020,
6753/2020, 6755/2020, 6842/2020, 6853/2020, 6952/2020, 7047/2020, I 7353/2020, DE
DATES RESPECTIVES DE 16, 18, 19, 21, 21, 23, 25 DE JULIOL, I 5 D’AGOST, DE
MESURES EXTRAORDINÀRIES RELACIONADES AMB LA COVID-19. 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 Decrets d’Alcaldia següents:
 Decret núm. 6712/2020, de 16 de juliol, pel qual es va suspendre el mercat ambulant
dels diumenges de “Los Pajaritos” al barri de la Florida fins el 31 de juliol de 2020.
 Decret núm. 6753/2020, de 18 de juliol, pel qual es va sol·licitar al Comitè de Direcció del
Pla d’actuació del PROCICAT autorització per habilitar l’equipament esportiu Estadi
Municipal de Futbol de l’Hospitalet per a la realització dels entrenaments del primer equip
per a la preparació del play-off d’ascens a la categoria nacional Segona Divisió B de
futbol, que s’inicia aquest cap de setmana i es va informar de les activitats de casals de
lleure i esportius per a infants i joves menors de 18 anys que actualment s’estan duent a
terme.
 Decret núm. 6755/2020, de 19 de juliol, pel qual es va aprovar el conveni de cooperació
interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que
actua a través del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social
provocada per la COVID-19 a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat en un context de
control dels rebrots de la malaltia.
 Decret núm. 6842/2020, de 21 de juliol, pel qual es va deixar sense efecte el Decret
d’Alcaldia núm. 6712/2020, de 16 de juliol, pel qual es va suspendre el mercat ambulant
dels diumenges de “Los Pajaritos” al barri de la Florida, fins el 31 de juliol de 2020.
 Decret núm. 6853/2020, de 21 de juliol, pel qual es va prorrogar, fins el 15 de setembre
de 2020, la suspensió aprovada pel Decret d’Alcaldia núm. 4192/2020, de 30 de març,
del règim sancionador previst al Capítol 4 i la disposició transitòria segona de
l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat.
 Decret núm. 6952/2020, de 23 de juliol, pel qual es van atorgar quatre ajuts d’allotjament
d’urgència social a favor d’Aura Park - Sonfort, S.L., per a cobrir l’estància de les
persones beneficiàries que consten als informes – proposta Annexos 1, 2, 3 i 4.
 Decret núm. 7047/2020, de 25 de juliol, pel qual es va crear la Ponència Tècnica de
relacions amb el PROCICAT, se faculta a la Gerència municipal per a la formalització i
tramitació de les sol·licituds d’autorització per l’habilitació d’espais i s’entenen habilitats
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tots els espais autoritzats pel Comitè de Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT.
 Decret núm. 7353/2020, de 5 d’agost, pel qual es van atorgar 115 ajuts d’allotjament
d’urgència social a favor a favor de diverses persones beneficiàries.
ATÈS que els citats Decrets van ser dictats en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga competència
a l’Alcaldia per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i
urgent necessitat, donant compte immediata al Ple.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 28 d’agost de 2020.
A proposta de l’Alcaldia – Presidència, previ dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- Els decrets dictats per l’Alcaldia - Presidència de mesures extraordinàries com a
conseqüència de la COVID-19, la part dispositiva dels quals és, literalment, les següents:
A) Decret núm. 6712/2020, de 16 de juliol, pel qual se suspèn el mercat ambulant dels
diumenges de “Los Pajaritos” al barri de la Florida fins el 31 de juliol de 2020 (exp.
23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- SUSPENDRE el mercat ambulant dels diumenges de “Los Pajaritos” al barri
de la Florida 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, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A..”
B) Decret núm. 6753/2020, de 18 de juliol, pel qual es va sol·licitar al Comitè de Direcció del
Pla d’actuació del PROCICAT autorització per habilitar l’equipament esportiu Estadi
Municipal de Futbol de l’Hospitalet per a la realització dels entrenaments del primer equip
per a la preparació del play-off d’ascens a la categoria nacional Segona Divisió B de
futbol, que s’inicia aquest cap de setmana i es va informar de les activitats de casals de
lleure i esportius per a infants i joves menors de 18 anys que actualment s’estan duent a
terme (exp. 23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- SOL·LICITAR al Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT
autorització per habilitar l’equipament esportiu Estadi Municipal de Futbol de l’Hospitalet
per a la realització dels entrenaments del primer equip per a la preparació del play-off
d’ascens a la categoria nacional Segona Divisió B de futbol que s’inicia aquest cap de
setmana, en aplicació del paràgraf quart de l’apartat 7 de la Resolució SLT/1746/2020,
de 18 de juliol.
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SEGON.- INFORMAR al Comitè de Direcció del Pla d'actuació del PROCICAT de les
activitats de casals de lleure i esportius per a infants i joves menors de 18 anys que
actualment s’estan duent a terme, a efectes merament informatius.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al Comitè de Direcció del Pla d’Actuació del
PROCICAT, als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la representació
sindical d’aquest Ajuntament.”
C) Decret núm. 6755/2020, de 19 de juliol, pel qual es va aprovar el conveni de cooperació
interadministrativa entre el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que
actua a través del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat,
per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de la crisi sanitària i social
provocada per la COVID-19 a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat en un context de
control dels rebrots de la malaltia (exp. 23345/2020) la part dispositiva del qual és,
literalment, la següent:
“PRIMER.- APROVAR el conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei Català de la Salut,
i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per a la coordinació dels seus serveis públics
en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat en un context de control dels rebrots de la malaltia, el qual text
literal és el següent:
“Conveni de cooperació interadministrativa entre el Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei Català de la Salut, i l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat, per a la coordinació dels seus serveis públics en la gestió de
la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la ciutat de l’Hospitalet de
Llobregat en un context de control dels rebrots de la malaltia.
L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona, a la data de signatura.
Intervenen
D’una part, la senyora L. P. i B., secretària general del Departament de Salut de la
Generalitat de Catalunya, en nom i representació del referit Departament, d’acord amb
l’autorització de signatura aprovada per la Resolució de la consellera de Salut de data 17
de juliol de 2020, dictada en ús de les atribucions que li confereix l’article 12 de la Llei
13/1989, de 14 de desembre, d’organització, procediment i règim jurídic de
l’Administració de la Generalitat de Catalunya, i d’acord amb el que es preveu en l’article
11 de la Llei 26/2020, de 4 d’agost, de jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya, així com a responsable del tractament de dades sobre el qual
recau l’objecte d’aquest Conveni.
I el senyor A. C. i C., en nom i representació del Servei Català de la Salut (en endavant,
el CatSalut) en l’exercici de les atribucions que li confereixen els articles 16 i 17 de la Llei
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15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya, i en virtut de l’Acord del
Consell de Direcció del CatSalut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions
d’aquest òrgan en el seu director (fet públic al DOGC núm. 1737, de 26.4.1993), que en
requereix la ratificació.
I de l’altra, la senyora Núria Marín Martínez, alcaldessa presidenta de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat, que actua assistida per la secretària general del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que intervé en qualitat de fedatària de la
Corporació municipal.
Exposen
I. La situació de crisi sanitària generada arran de la pandèmia causada pel coronavirus
SARS-CoV-2 (COVID-19) exigeix una resposta de les administracions públiques el més
àgil possible, flexible, capaç de resultar sensible a realitats variables territorialment i
ajustada a necessitats canviants en funció de l’evolució de la malaltia en el nostre
context social.
Davant un escenari de nous brots de COVID-19, el sistema públic de salut de Catalunya
ha d’adoptar una línia d’actuació ajustada a les necessitats assistencials objectives, fruit
de la seva avaluació en termes sanitaris, i al control de la seva evolució des d’un punt de
vista de salut pública mentre, en paral·lel, ha d’extremar una aproximació territorial a la
situació, capaç de ponderar les necessitats de realitats canviants en un país molt plural.
Així doncs, una aproximació eficaç a la crisi ha de sumar tant la planificació de les
mesures idònies per limitar, de manera diferenciada segons cada escenari, la projecció
de les infeccions, com la seva execució, directa i de forma concertada amb d’altres
interlocutors, sota el criteri de maximitzar-ne l’efectivitat. Això s’estén a l’objectiu general
de controlar el risc de difusió a d’altres àmbits i reduir-ne l’abast de l’impacte al mínim
possible tant en termes individuals, a través de l’atenció assistencial directa a les
persones i les famílies implicades, com socials, sota una dimensió col·lectiva vinculada al
municipi, al territori de referència i al conjunt del país.
II. L’apreciació d’un nou brot de la pandèmia a l’Hospitalet de Llobregat ha activat els
serveis assistencials, en especial la seva primera línia de resposta estructurada a través
dels serveis comunitaris d’atenció primària del sistema sanitari integral d’utilització
pública de Catalunya (SISCAT). Precisament la necessitat de maximitzar l’acció
assistencial d’aquesta atenció i de reduir la difusió del contagi, aconsella aguditzar la
col·laboració en termes territorials: tant estrenyent els vincles amb l’atenció hospitalària i
el conjunt de recursos sanitaris del territori d’influència en el marc del mateix SISCAT,
com aguditzant la cooperació en termes sanitaris i socials amb els serveis municipals de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat.
III. L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb l’article 68 de la Llei 15/1990,
de 9 de juliol, d'ordenació sanitària de Catalunya, en el marc del sistema sanitari públic
de Catalunya, té un seguit de competències sanitàries, que inclouen la participació en la
gestió de l'atenció primària de la salut i la protecció de la salubritat pública. A aquest
efecte, l’Ajuntament compta amb una xarxa de serveis socials arrelada en tots els
sectors de la ciutat, amb un coneixement profund, directe i immediat de les condicions de
cada àmbit, a partir del qual resulta possible dissenyar intervencions més eficaces i
respectuoses amb les persones sota l’objectiu, compartit amb el Departament de Salut i
el CatSalut, d’evitar la propagació del virus a la resta de la ciutat i del país, de fer més
efectives les mesures assistencials i d’aïllament, així com facilitar una valoració
estratègica constantment renovada en funció d’informació actualitzada per facilitar la
presa de decisions i les millors accions a desenvolupar segons l’evolució de les
necessitats, sota un paraigua de coneixement i valoració de les variables que ens
afecten el més exhaustiu possible.
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IV. Els principis generals de les relacions interadministratives recullen el mandat de
facilitar la col·laboració per assolir finalitats comunes, en termes que reconeguin els
graus de cooperació i coordinació necessaris segons les característiques de cada
supòsit a afrontar. En la mateixa línia, la normativa vigent preveu que els convenis
interadministratius incloguin la utilització de mitjans, serveis i recursos d’altres
administracions com a fórmula per assolir finalitats comunes.
Per tot això, les parts signants es reconeixen mútua capacitat per actuar i acorden
formalitzar aquest Conveni d’acord amb les següents
Clàusules
Primera. Objecte
1. El present Conveni té per objecte establir el règim de col·laboració entre el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, que actua a través del Servei
Català de la Salut (CatSalut), i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat (l’Ajuntament)
destinat a promoure la coordinació dels serveis públics dependents d’ambdues
administracions en la gestió de la crisi sanitària i social provocada per la COVID-19 a la
ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, producte d’un rebrot de la malaltia, sota la perspectiva
d’assolir una resposta més eficaç en termes assistencials i socials i, a la vegada, millorar
la capacitat de seguiment dels malalts i d’aïllament de la població, quan així es
requereixi, tot contribuint a garantir la fortalesa del sistema públic de salut.
2. Aquesta cooperació es planteja entre els equips d’atenció primària que desenvolupen
la seva tasca assistencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i els corresponents
serveis municipals que l’Ajuntament determini, i es projecta sobre el conjunt de recursos
adscrits al sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT), en
especial els seus hospitals, així com qualsevol centre que rebi la derivació de pacients
procedents dels equips d’atenció primària de la ciutat, i les residències per a gent gran o
amb discapacitat i centres comunitaris de qualsevol tipus del seu entorn.
Segona. Règim general de cooperació
1. L’actual moment d’emergència sanitària producte del brot detectat ha ocasionat
necessitats puntuals urgents que cal dimensionar i atendre i que, en el moment de la
signatura d’aquest Conveni, es considera que són:
a) El seguiment de les mesures d’aïllament específiques establertes per motius sanitaris
en aquells supòsits i segons la intensitat que es requereixi en virtut de la situació
epidemiològica.
b) El seguiment dels contactes dels pacients, amb especial atenció als casos de
persones de risc, l’avaluació de les seves necessitats socials, l’avaluació dels riscos de
contagi segons cada situació i la proposta de mesures, incloses, si escau, de
confinament, tenint en compte la realitat específica de la traçabilitat obtinguda sobre
cada cadena de contagi, les circumstàncies de cada cas conegut i les de l’evolució
general del brot.
c) L’impuls i suport en l’elaboració de plans de contingència segons permetin definir els
estàndards i les metodologies de gestió a aplicar dins de cada equipament sanitari i
social del territori que pugui entrar en contacte amb el brot.
2. En aquest context, correspon als equips assistencials integrats al sistema públic de
salut, el funcionament del qual depèn del CatSalut, el tractament dels malalts als
dispositius del SISCAT, així com la possible adopció de les mesures organitzatives de
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caràcter sanitari i assistencial d’ordenació i coordinació que puguin esdevenir
imprescindibles, inclòs l’aïllament de pacients amb COVID-19 i el confinament de
persones que puguin haver-hi entrat en contacte, de conformitat amb els criteris i les
disposicions establerts en matèria de salut pública previstos pel Govern i pel
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
3. Correspon a l’Ajuntament, a través dels corresponents serveis municipals, coordinarse tant amb el CatSalut com amb els equips d’atenció primària que desenvolupen la seva
tasca assistencial a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat i qualsevol dispositiu residencial
o assistencial on puguin haver pacients o usuaris tractats a centres d’atenció primària
ubicats en aquest àmbit territorial.
4. Ambdues administracions es comprometen a subministrar-se mútuament i de forma
immediata informació actualitzada per afrontar una resposta el més efectiva possible a la
relació de deures prevista al punt 1. Als efectes del seguiment de contactes, aquesta
informació pot incloure dades de caràcter personal, que han de ser objecte de tractament
d’acord amb el que estableix la clàusula quarta.
Tercera. Aplicació executiva de les mesures generals de coordinació
1. La coordinació entre els serveis públics d’ambdues parts ha d’ajustar-se al marc
general previst a la clàusula precedent, sota el principi general d’actuació que els serveis
municipals que l’Ajuntament determini donin suport als equips d’atenció a la salut a la
ciutat i sota la prioritat compartida de frenar els contagis i limitar-ne la incidència
personal, social i territorial.
2. El desenvolupament executiu de la coordinació se cenyeix a la distribució de funcions
següent:
a) Correspon als serveis municipals de l’Ajuntament cooperar a desenvolupar un
seguiment individualitzat dels pacients i de les cadenes de contacte amb tercers que en
la Comissió de seguiment es determini, així com el control de la seva evolució i de
qualsevol incidència que pugui afectar qualsevol d’ambdós nivells. Els serveis
municipals, en aquest sentit, assumeixen el deure de mantenir informat amb caràcter
immediat dels resultats d’aquest seguiment i de qualsevol incidència o circumstància que
pugui resultar d’interès sanitari que se’n derivi, posant-ho en coneixement directe dels
equips d’atenció primària que actuen al territori i dels interlocutors que designi el
CatSalut a través de la Regió Sanitària Barcelona (Àmbit Metropolità Sud). A tal efecte
s’ha de facilitar als serveis municipals la informació suficient relativa a la totalitat de
pacients i de les seves cadenes de contacte.
b) L’execució de les funcions de seguiment encomanades als corresponents serveis
municipals s’ha de desenvolupar en coordinació amb els equips i dispositius
assistencials i residencials del territori, sempre sota les directrius tècniques dels equips
d’atenció primària i les instruccions i normes que puguin establir el CatSalut en matèria
d’atenció a la salut i el Departament de la Salut de la Generalitat en matèria de salut
pública.
c) Ambdues administracions, al marge de l’anterior marc d’interactuació mútua,
conserven les atribucions competencials que els són pròpies, que han de continuar
desenvolupant amb normalitat, però subjectes a l’imperatiu de coordinació derivat del
present Conveni. Això implica la mútua assumpció del deure de col·laboració per
promoure una gestió de l’atenció assistencial en tots els àmbits sensible a l’actual
situació i una gestió de les necessitats socials i individuals de la ciutadania ajustada a la
realitat de la pandèmia.
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3. El seguiment material de les cadenes de contactes dels pacients s’ha d’iniciar a
instància i sota el control directe dels equips assistencials integrats al SISCAT, sempre
sota les indicacions que estableixi el CatSalut, i amb els límits ajustats a la normativa de
protecció de dades i confidencialitat de la població i dels usuaris del SISCAT.
Quarta. Protecció de dades de caràcter personal
1. Les dades personals a les quals tingui accés l’Ajuntament, a través dels seus serveis
socials, han de ser tractades de conformitat amb el que preveu el Reglament (UE)
2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de
dades de les persones físiques i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es
deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) i la Llei
orgànica, 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels
drets digitals.
2. L’Ajuntament, pel que fa a l’accés de dades del tractament de Vigilància
Epidemiològica de Salut Pública que sigui necessari per complir les obligacions que
assumeix en virtut d’aquest Conveni, ha d’actuar com a encarregat del tractament. En el
document annex al present Conveni es recullen les obligacions de l’Ajuntament com a
encarregat del tractament.
3. En tot cas, les persones que intervinguin en qualsevol de les fases de tractament de
dades personal de qualsevol de les entitats han de respectar escrupolosament la
confidencialitat i secret professional.
Cinquena. Col·laboració institucional
Aquest Conveni no comporta el reconeixement d’obligacions econòmiques exigibles
jurídicament entre les parts i la seva subscripció es limita a establir el règim de
coordinació administrativa davant un repte d’interès públic recíproc i, per tant, no se’n
desprèn cap règim de retribució per afrontar les despeses dels serveis públics que hi
participen. En qualsevol cas, si es requerís l’augment de dotacions, correspondria de
manera independent a cadascuna de les parts establir les mesures internes per
implementar-les, sens perjudici de la possibilitat de subscriure, en cas que ambdues ho
valoressin necessari, nous instruments de col·laboració que desenvolupin l’actual
Conveni, incloent-hi els aspectes amb contingut econòmic que puguin valorar necessaris
un cop complerts els tràmits, els procediments i les normes que els resultin
respectivament aplicables segons la normativa vigent.
Sisena. Vigència
Aquest Conveni adquireix plens efectes i vigència a partir de la data de la seva signatura,
les quals s’han de mantenir mentre perduri la situació d’emergència sanitària a la ciutat
de l’Hospitalet de Llobregat, tot extingint-se de manera automàtica en el moment que el
CatSalut així ho comuniqui a l’Ajuntament o, en cas de continuïtat de la situació de crisi i
absència de comunicació, transcorregut un any des de la seva signatura.
No obstant l’anterior, el Conveni pot extingir-se anticipadament per la concurrència de les
causes generals previstes a la normativa i, igualment, pot ser objecte de pròrroga
expressa amb un límit màxim total de quatre anys.
Setena. Comissió de seguiment de la cooperació
1. Les parts estableixen una Comissió de seguiment d’aquest Conveni formada per una
persona representant per cadascuna de les institucions que subscriuen aquest Conveni
(una pel Departament de Salut, una pel CatSalut i una per l’Ajuntament), amb la funció
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de vetllar pel compliment dels seus objectius i coordinar les mesures dels respectius
serveis públics implicats.
La Comissió s’ha de reunir a petició de qualsevol de les parts i pot comptar amb la
participació dels serveis tècnics que estimi necessaris.
2. La Comissió pot nomenar els equips de treball tècnic necessaris formats per membres
participants en els serveis municipals i els equips d’atenció primària i/o la Regió Sanitària
Barcelona (Àmbit Metropolità Sud), per avançar en la consecució de les finalitats del
Conveni, en el benentès que els citats equips han d’informar la mateixa Comissió de la
situació de la col·laboració regularment i sempre que aquesta li ho sol·liciti. En el cas que
es nomeni més d’un equip de treball tècnic, aquests es poden coordinar en una Oficina
tècnica que ha d’elevar les seves possibles necessitats i/o conclusions a la Comissió de
seguiment.
Vuitena. Naturalesa, règim jurídic i jurisdicció competent
1. Aquest Conveni té naturalesa administrativa, li és d’aplicació la Llei 26/2010, de 3
d’agost, així com les normes generals de dret administratiu, els principis de bona
administració i l’ordenament jurídic en general.
2. La resolució de les diferències en la interpretació i el compliment que poguessin sorgir
en l’execució d’aquest Conveni correspon, en primer lloc, a l’acord entre les parts i, si
aquest acord no fos possible, les parts es comprometen a sotmetre’s a mediació abans
d’iniciar qualsevol reclamació davant la jurisdicció competent. En cas que no s’arribés a
cap solució extrajudicial, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals de la jurisdicció
contenciosa administrativa de Barcelona.
Novena. Ratificació
De conformitat amb el que estableix l’apartat 3 de l’Acord del Consell de Direcció del
Servei Català de la Salut de 27 de gener de 1993, de delegació de funcions d’aquest
òrgan en el director del Servei, aquest Conveni ha de ser sotmès a la ratificació del
Consell esmentat.
I com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest Conveni, se signa
electrònicament a un sol efecte en el lloc que s’esmenta a l’encapçalament.
L. P. i B.
Secretària general
Departament de Salut

Núria Marín Martínez
Alcaldessa presidenta
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

A. C. i C.
Director
Servei Català de la Salut

Annex
1. Objecte i finalitat de l’encàrrec del tractament
Aquest encàrrec de tractament habilita l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
(encarregat del tractament), per tractar per compte del Departament de Salut
(responsable del tractament), les dades de caràcter personal necessàries per prestar les
actuacions objecte del Conveni.

…/…

14

El tractament consisteix en l’accés a dades procedents del tractament de Vigilància
Epidemiològica de Salut Pública, corresponents a persones que tinguin el seu domicili al
municipi de l’Hospitalet de Llobregat, per facilitar el seguiment de pacients i coneixement
de cadenes de contacte com a mesura per millorar l’efectivitat de l’atenció a la salut en
l’àmbit comunitari de l’atenció primària i la gestió sanitària de la pandèmia.
Per tant, el tractament es limita a l’extracció i consulta de les dades indicades.
2. Identificació de la informació afectada
Per executar les prestacions derivades del compliment de l’objecte d’aquest encàrrec, el
Departament de Salut (responsable del tractament) posa a disposició de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat (encarregat del tractament) la informació inclosa a tractament de
Vigilància Epidemiològica de Salut Pública, relativa a persones que tinguin el seu domicili
al municipi de l’Hospitalet de Llobregat.
3. Durada
La durada d’aquest encàrrec de tractament està associada al Conveni de col·laboració
entre el CatSalut i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, del qual aquest document és
annex.
4. Obligacions de l’encarregat del tractament
L’encarregat del tractament i tot el seu personal s’obliga a:
a. Utilitzar les dades personals objecte de tractament, o les que reculli per a la seva
inclusió, només per a la finalitat objecte d'aquest encàrrec. En cap cas pot utilitzar les
dades per a finalitats pròpies.
b. Tractar les dades d’acord amb les instruccions documentades del responsable del
tractament.
Si l'encarregat del tractament considera que alguna de les instruccions infringeix l’RGPD
o qualsevol altra disposició en matèria de protecció de dades de la Unió o dels estats
membres, l'encarregat n’ha d’informar immediatament el responsable.
c. Incorporar els tractaments que duu a terme en execució d’aquest contracte al seu
registre d’activitats del tractament efectuades per compte d’un responsable, amb el
contingut de l’article 30.2 de l’RGPD.
d. No comunicar les dades a terceres persones, tret que tingui l'autorització expressa del
responsable del tractament, en els supòsits legalment admissibles.
L'encarregat pot comunicar les dades a altres encarregats del tractament del mateix
responsable, d'acord amb les instruccions del responsable. En aquest cas, el
responsable ha d’identificar, prèviament i per escrit, l'entitat a la qual s'han de comunicar
les dades, les dades a comunicar i les mesures de seguretat que cal aplicar per procedir
a la comunicació.
Si l'encarregat ha de transferir dades personals a un tercer país o a una organització
internacional, en virtut del dret de la Unió o dels estats membres que li sigui aplicable, ha
d’informar el responsable d'aquesta exigència legal de manera prèvia, tret que aquest
dret ho prohibeixi per raons importants d'interès públic.
e. No subcontractar cap de les prestacions que formin part de l'objecte d'aquest
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contracte que comportin el tractament de dades personals, tret dels serveis auxiliars
necessaris per al normal funcionament dels serveis de l'encarregat.
Si cal subcontractar algun tractament, aquest fet s’ha de comunicar prèviament i per
escrit al responsable, amb una antelació de 30 dies. Cal indicar els tractaments que es
pretén subcontractar i identificar de forma clara i inequívoca l'empresa subcontractista i
les seves dades de contacte. La subcontractació es pot dur a terme si el responsable no
manifesta la seva oposició en el termini establert.
El subcontractista, que també té la condició d'encarregat del tractament, està obligat
igualment a complir les obligacions que aquest document estableix per a l'encarregat del
tractament i les instruccions que dicti el responsable. Correspon a l'encarregat inicial
regular la nova relació, de manera que el nou encarregat quedi subjecte a les mateixes
condicions (instruccions, obligacions, mesures de seguretat, etc.) i amb els mateixos
requisits formals que ell, pel que fa al tractament adequat de les dades personals i a la
garantia dels drets de les persones afectades. Si el subencarregat ho incompleix,
l'encarregat inicial continua sent plenament responsable davant el responsable pel que fa
al compliment de les obligacions.
f. Mantenir el deure de secret respecte de les dades de caràcter personal a les quals
hagi tingut accés en virtut d’aquest encàrrec, fins i tot després que en finalitzi l’objecte.
g. Garantir que les persones autoritzades per tractar dades personals es comprometen,
de forma expressa i per escrit, a seguir les instruccions del responsable, a respectar la
confidencialitat i a complir les mesures de seguretat corresponents, de les quals cal
informar-los convenientment.
h. Mantenir a disposició del responsable la documentació que acredita que es compleix
l'obligació que estableix l'apartat anterior.
i. Garantir la formació necessària en matèria de protecció de dades personals de les
persones autoritzades per tractar dades personals.
j. Assistir el responsable del tractament en la resposta a l'exercici dels drets següents:
1. Accés, rectificació, supressió i oposició
2. Limitació del tractament
3. Portabilitat de dades
4. A no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració
de perfils).
Quan les persones afectades exerceixin els drets d’accés, rectificació, supressió i
oposició, limitació del tractament, portabilitat de dades i a no ser objecte de decisions
individualitzades automatitzades, davant l’encarregat del tractament, aquest ho ha de
comunicar per correu electrònic a l’adreça protecciodedades.salut@gencat.cat. La
comunicació s’ha de fer de forma immediata i en cap cas més enllà de l’endemà del dia
laborable en què s’ha rebut la sol·licitud, juntament, si escau, amb altres informacions
que puguin ser rellevants per resoldre la sol·licitud.
k. Dret d’informació. Correspon al responsable facilitar el dret d’informació en el moment
de recollir les dades.
l. Notificació de violacions de la seguretat de les dades.
L'encarregat del tractament ha d’informar el responsable del tractament, sense dilació
indeguda i en qualsevol cas abans del termini màxim de 72 hores, i a través de l’adreça
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del correu electrònic (definit en el punt j), de les violacions de la seguretat de les dades
personals al seu càrrec de les quals tingui coneixement, juntament amb tota la informació
rellevant per documentar i comunicar la incidència.
La notificació no és necessària quan sigui improbable que aquesta violació de la
seguretat constitueixi un risc per als drets i les llibertats de les persones físiques.
Si se’n disposa, cal facilitar, com a mínim, la informació següent:
1. Descripció de la naturalesa de la violació de la seguretat de les dades personals,
incloses, quan sigui possible, les categories i el nombre aproximat d’interessats
afectats i les categories i el nombre aproximat de registres de dades personals
afectats.
2. Nom i dades de contacte del delegat de protecció de dades o d’un altre punt de
contacte en el qual es pugui obtenir més informació.
3. Descripció de les possibles conseqüències de la violació de la seguretat de les
dades personals.
4. Descripció de les mesures adoptades o proposades per posar remei a la violació
de la seguretat de les dades personals, incloses, si escau, les mesures adoptades per
mitigar els possibles efectes negatius.
Si no és possible facilitar la informació simultàniament, i en la mesura en què no ho sigui,
la informació s’ha de facilitar de manera gradual sense dilació indeguda.
m. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les avaluacions d’impacte
relatives a la protecció de dades, quan escaigui.
n. Donar suport al responsable del tractament a l’hora de fer les consultes prèvies a
l’autoritat de control, quan escaigui.
o. Posar a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar que
compleix les seves obligacions, així com per realitzar les auditories o les inspeccions que
efectuïn el responsable o un altre auditor autoritzat per ell.
p. Implantar les mesures de seguretat que es deriven de l’aplicació de LOPDGDD.
En tot cas, cal implantar mecanismes per:
1. Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanents dels
sistemes i serveis de tractament.
2. Restaurar la disponibilitat i l'accés a les dades personals de forma ràpida, en cas
d’incident físic o tècnic.
3. Verificar, avaluar i valorar, de forma regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i
organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
4. Seudonimitzar i xifrar les dades personals, si escau.
També ha d’adoptar totes aquelles altres mesures que, tenint en compte el conjunt de
tractaments que duu a terme, siguin necessàries per garantir un nivell de seguretat
adequat al risc.
La documentació relacionada amb la gestió dels riscos, incloent-hi el resultat de les
auditories periòdiques que es realitzin, pot ser sol·licitada en qualsevol moment pel
responsable del tractament.
q. Designar un delegat de protecció de dades i comunicar-ne la identitat i les dades de
contacte al responsable.
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r. Retornar al responsable del tractament les dades de caràcter personal i, si escau, els
suports on constin, una vegada complerta la prestació.
La devolució ha de comportar la destrucció de les còpies i l’esborrat total de les dades
existents en els equips informàtics utilitzats per l’encarregat.
No obstant això, l’encarregat pot conservar-ne una còpia, amb les dades degudament
bloquejades, mentre es puguin derivar responsabilitats de l’execució de la prestació.
5. Obligacions del responsable del tractament
Correspon al responsable del tractament:
a. Lliurar a l’encarregat les dades a les quals es refereix la clàusula 2 d’aquest
document.
b. Fer una avaluació de l’impacte en la protecció de dades personals de les
operacions de tractament que ha d’efectuar l’encarregat.
c. Fer les consultes prèvies que correspongui.
d. Vetllar, abans i durant tot el tractament, perquè l’encarregat compleixi l’RGPD.
e. Supervisar el tractament, inclosa l’execució d’inspeccions i auditories.”
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
QUART- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al Departament de Salut de la Generalitat de
Catalunya, al Servei Català de la Salut, als/a les portaveus dels grups polítics municipals
i a la representació sindical d’aquest Ajuntament.”
D) Decret núm. 6842/2020, de 21 de juliol, pel qual es va deixar sense efecte el Decret
d’Alcaldia núm. 6712/2020, de 16 de juliol, pel qual es va suspendre el mercat ambulant
dels diumenges de “Los Pajaritos” al barri de la Florida, fins el 31 de juliol de 2020 (exp.
23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- DEIXAR SENSE EFECTE el Decret d’Alcaldia núm. 6712/2020, de 16 de
juliol, pel qual es va suspendre el mercat ambulant dels diumenges de “Los Pajaritos” al
barri de la Florida 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, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
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CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
E) Decret núm. 6853/2020, de 21 de juliol, pel qual es va prorrogar, fins el 15 de setembre
de 2020, la suspensió aprovada pel Decret d’Alcaldia núm. 4192/2020, de 30 de març,
del règim sancionador previst al Capítol 4 i la disposició transitòria segona de
l’Ordenança relativa a la restricció de la circulació de determinats vehicles a la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat (exp. 23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la
següent:
“PRIMER.- PRORROGAR, fins el 15 de setembre de 2020, la suspensió, aprovada per
Decret d’Alcaldia núm. 4192/2020, de 30 de març, del règim sancionador previst al
Capítol 4 i la disposició transitòria segona de l’Ordenança relativa a la restricció de la
circulació de determinats vehicles a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
F) Decret núm. 6952/2020, de 23 de juliol, pel qual es van atorgar quatre ajuts d’allotjament
d’urgència social a favor d’Aura Park - Sonfort, S.L., per a cobrir l’estància de les
persones beneficiàries que consten als informes – proposta Annexos 1, 2, 3 i 4 (exp.
23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ATORGAR quatre ajuts d’allotjament d’urgència social, d’imports respectius
2.975,00, 2.903,86, 811,93 i 1.700,00 euros, a favor d’AURA PARK – SONFORT, S.L.
per a cobrir l’estància de les persones beneficiàries que consten als informes proposta
que, com a Annexos 1, 2, 3 i 4, formen part d’aquest Decret.
SEGON.- APROVAR la despesa de 27.695,80 euros, amb càrrec al document comptable
de retenció de crèdit RC. 200022095, imputat a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480
01 99 denominada “Ajudes COVID-19 d’allotjaments d’urgència social” del pressupost
general municipal de l’exercici 2020, a càrrec del qual s’expedirà una ordre de pagament
a justificar en favor de l’habilitat de despeses a justificar de l’Àrea de Benestar Social per
import de 8.390,79 euros, destinada a fer front a les despeses derivades dels ajuts
atorgats.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
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CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals, coordinadors de Districtes i Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a AURA PARK – SONFORT, S.L, a les persones
beneficiàries, als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la representació
sindical d’aquest Ajuntament.”
G) Decret núm. 7047/2020, de 25 de juliol, pel qual es va crear la Ponència Tècnica de
relacions amb el PROCICAT, se faculta a la Gerència municipal per a la formalització i
tramitació de les sol·licituds d’autorització per l’habilitació d’espais i s’entenen habilitats
tots els espais autoritzats pel Comitè de Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT (exp.
23345/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- CREAR la Ponència tècnica de relacions amb el PROCICAT.
Composició:
Presidència: Gerència Municipal.
Vocalies:
 Servei d’Urbanisme i Activitats.
 Secció de Salut Ambiental i Laboratori.
 Tècnica Assessora de la Gerència municipal.
 Representant tècnic de la direcció/servei municipal competent de l’àmbit de l’espai la
qual habilitació es pretén.
Secretaria: un/a assessor/a jurídic/a municipal, que actuarà amb veu però sense vot.
En casos d’absència, vacant o malaltia, es podran produir les substitucions puntuals
següents:
 La Presidència, per la direcció del servei de Benestar i Drets Socials.
 Les vocalies, pels/ per les funcionaris/es que elles mateixes designin.
 La Secretaria, pel/per la funcionari/a designat/da per la presidència.
Funcions:
1. Valorar el compliment dels requisits exigits legalment per poder sol·licitar al Comitè
de Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT la corresponent autorització per a
l’habilitació dels espais sol·licitats.
2. Proposar la formalització i tramitació de sol·licituds d’autorització al Comitè de
Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT per a l’habilitació d’espais.
Règim de sessions i adopció d’acords: degut a l’excepcionalitat i urgència del motiu de
creació d’aquesta Ponència, la mateixa es reunirà els dimarts i dijous, prèvia
convocatòria de la presidència amb una antelació mínima de 24 hores, aixecant-se acta
de cada sessió.
Els acords s’adoptaran per majoria simple de vots i els casos d’empat es dirimeixen pel
vot de la presidència.
SEGON.- FACULTAR a la Gerència Municipal per a la formalització i tramitació de totes
les sol·licituds d’habilitació d’espais, tant públics com a privats, proposades per la
Ponència Tècnica de relacions amb el PROCICAT.
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TERCER.- ENTENDRE HABILITATS tots els espais, tant públics com a privats, des del
mateix moment en què es rebi en aquest Ajuntament la corresponent autorització
atorgada pel Comitè de Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT.
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, Gabinet d’Alcaldia,
òrgans directius, caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
H) Decret núm. 7353/2020, de 5 d’agost, pel qual es van atorgar 115 ajuts d’allotjament
d’urgència social a favor a favor de diverses persones beneficiàries, (exp. 23345/2020),
la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ATORGAR ajuts d’allotjament d’urgència social a favor de 115 persones
beneficiàries que consten a la relació que s’annexa i que forma part d’aquest Decret.
SEGON.- APROVAR la despesa de 65.192 euros, amb càrrec al document comptable de
retenció de crèdit RC. 200031143, imputat a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 01
99 denominada “Ajudes COVID-19 d’allotjaments d’urgència social” del pressupost
general municipal de l’exercici 2020, a càrrec del qual s'expedirà una ordre de pagament
a justificar en favor de l’habilitat de despeses a justificar de l’Àrea de Benestar Social per
import de 65.088,08 euros, destinada a fer front a les despeses derivades dels ajuts
atorgats.
TERCER.- 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.
QUART.- 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.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals, coordinadors de Districtes i Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a les persones beneficiàries, als proveïdors dels
allotjaments, als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la representació
sindical d’aquest Ajuntament.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia,
òrgans directius, caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al Comitè de Direcció del Pla d’actuació del
PROCICAT, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, al Servei Català de la
Salut, a AURA PARK – SONFORT, S.L, a les persones beneficiàries dels ajuts i als
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proveïdors dels allotjaments a què es refereix el Decret 7353/2020, de 5 d’agost, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a
la Gerència de La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 2 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Obriríem un nou torn, m’ha demanat la paraula el Sr. Toni García. No em consta cap grup
més, per tant, Sr. García.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
En caso de no intervenir, ¿el posicionamiento se entiende cómo enterados?

SRA. ALCALDESSA
Por supuesto.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Tot i que és un punt per donar-se per assabentat, a ningú se li escapa que aquest canvi a la
presidència del Consell Educatiu de L’Hospitalet és motivat per la renúncia de Jaume
Graells que va denunciar les irregularitats al Consell Esportiu.
Vostè Sra. Alcaldessa, continua tenint a dos regidors que estan en llibertat amb càrrecs per
delictes de desviació de subvencions públiques, per malversació, falsedat documental i
blanqueig de capital.
Vostè no està actuant davant d’aquest fets de manera transparent i aquest grup encara està
pendent de rebre tota la documentació que va sol·licitar a l’ajuntament com també al consell
que nomenen al 50% dels seus membres.
Per tal li demano que no posi obstacles a la transparència. I li torno a demanar les mateixes
preguntes que li faig fer en el darrer ple d’abans i que encara no s’ha dignat a respondre.
Volem saber si troba normal que s’utilitzin les aportacions de les entitats esportives i
escolars per pagar sobresous, copes, esmorzars, multes de trànsit i llibres d’autoajuda?
Volem saber Sra. Marin si vostè troba exemplar que hagi una caixa opaca, una caixa B, per
fer aquest tipus de pagaments irregulars?
Troba ètic que es defraudi a Hisenda? I si troba també normal que es falsifiquin actes de les
assemblees del Consell Esportiu per justificar aquesta comptabilitat opaca?
Troba normal que es trobi a casa d’un dels detinguts un sobre amb una quantitat
considerable de diners, d’un pagament que va fer una entitat esportiva al Consell Esportiu?
També volem saber si troba normal que un dels regidors que estan essent investigat rebés
un acomiadament de 47.000 euros i després vostè al cap d’uns mesos el contractés com a
assessor?
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Per tant esperem la seva resposta, però sobretot esperem la destitució dels dos regidors
que estan acusats amb càrrecs molt greus perquè no continuïn tacant la bona feina del
Consell Esportiu amb els nostres infants i els nostres joves.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Miri Sr. García, vostè no demana justícia, vostè demana venjança. Dona per fet el que no
són fets demostrats, i són notícies periodístiques. I en aquest país afortunadament hi ha
coses que encara es mantenen, com a país democràtic, i és la consideració de la
presumpció d’innocència, quan algun jutge doni per fet o demostrat les coses que vostè ha
dit, o qualsevol altre, evidentment s’actuarà en conseqüència.
El que no farem, és donar pàbul a algunes consideracions que no sabem el seu origen, que
han aparegut en alguns mitjans de comunicació, curiosament molt propers a les tesis d’ERC
i que ningú més no es fa ressò.
Per tant, mentre això sigui així, el que farem és observar aquesta presumpció d’innocència a
l’espera de resolució judicial i quan arribin actuarem en conseqüència. No farem, anar per
endavant, per després penedir-nos com ha passat a vegades que aquesta set de venjança
d’algun grup municipal o qualsevol altre àmbit polític de qualsevol grup, de qualsevol
ideologia han tingut que desistir de les seves posicions.
No tinguem pressa, no es preocupi, si hi ha qualsevol mida a prendre, aquest govern la
prendrà.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Perdoni Alcaldessa. Ja veig que l’alcalde d’aquesta ciutat, és el Sr. Belver perquè
preguntem a l’Alcaldessa i respon el tinent d’alcalde. L’única venjança que coneixem, és la
que practiquen vostès als presos polítics. Es a dir a nivell de la privació de llibertat i tancats
a les seves cel·les més de vint-i-tres hores sense poder sortir al patí, a través de la fiscalia
de l’Estat espanyol.
Vostès no actuen amb transparència. Si no tenen res a amagar, perquè els grups municipals
no tenim, tota la documentació que hem sol·licitat, la que té l’ajuntament i la que té el
Consell Esportiu?
Vostès estan blanquejant les irregularitats, perquè hi ha irregularitats. No ho diu ERC, fins i
tot a les notícies que han sortit, els propis membres del Consell Esportiu verifiquen alguna
de les informacions que surten. És veritat que vostès poden dir, perquè ell, el Sr. Cris Plaza,
va cobrar una indemnització de 47.000 euros i després va ser contractat per la Sra.
Alcaldessa?
Volem tenir accés a totes aquestes factures, documents comptables. Vostès estan actuant
amb poca transparència política. Si no tenen res a amagar, ensenyin la documentació, facin
possible que puguem obtenir tota la documentació que hem demanat des d’ERC. I també el
Consell Esportiu, en el qual el 50% dels seus membres els designen vostès a la junta de
govern.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu. Transparència tota. Tota la documentació que aquest ajuntament té respecte a
l’activitat en relació al Consell Esportiu, subvencions, la documentació que acompanya,
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auditories, s’ha posat a la seva disposició. Aquest ajuntament no té cap altre documentació
del Consell Esportiu diferent a aquesta relació de subvencions com entitat sol·licitant. Per
tant transparència tota, informació tota la que vostès demanin, però evidentment només
podem donar la informació que tenim, la que no, no la podem donar.
Respecte a la política penitenciària, li haig de donar una notícia. Aquests presos que diu que
hi ha a les presons catalanes, que tenen el règim que tenen a les presons, perdoni però la
política penitenciària, està totalment transferida a la Generalitat de Catalunya. Pregunti a la
consellera perquè estan en aquest règim.
ACORD 2.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6795/2020, DE 21 DE
JULIOL, PEL QUAL ES DELEGA LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL EDUCATIU DE
L’HOSPITALET. AJT/35442/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril reguladora de les bases de règim local, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
6795/2020, de 21 de juliol, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA DE DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL
EDUCATIU DE L’HOSPITALET
VIST el vigent reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet de Llobregat aprovat
definitivament el 13 de desembre de 2011, publicat al BOPB de 24 gener de 2012.
VIST que l’article 5 determina que el Consell s’estructurarà en un òrgan principal, denominat
Plenari i que l’article 6 del mateix reglament estableix que la presidència del Consell correspon
a l’Alcaldia que podrà delegar, de manera permanent o esporàdica, a favor del Tinent d’alcaldia
de l’àrea que tingui delegades les competències d’educació.
ATÈS que el Ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019, amb motiu de la designació de
les persones que integren el plenari del Consell Educatiu en representació dels grups
polítics municipals i la secretaria del Consell, va determinar la presidència del Consell
Educatiu de L’Hospitalet, per delegació d’aquesta alcaldia, en el llavors Tinent d’alcaldia de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sr. Jaume Graells i Veguin, que va renunciar a aquest
càrrec amb efectes del 22 de juny de 2020, per escrit de 17 de juny, registrat d’entrada amb
el número E/44119/2020.
ATÈS que per Decret 6387/2020, de 3 de juliol, aquesta alcaldia va disposar una nova divisió
de l’administració municipal en vuit Àrees executives, amb la redistribució de les matèries de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, i que per Decret 6389/2020, de 3 de juliol, es va nomenar
el Tinent d’alcaldia Sr. David Quirós Brito, com a titular de l’Àrea d’Educació, Innovació i
Cultura.
VISTA la provisió de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per
tal que realitzi els actes administratius necessaris per la modificació de la delegació de la
presidència del Consell Educatiu, a la vista de les modificacions organitzatives abans
esmentades.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 6 del
Reglament del Consell Educatiu de L’Hospitalet
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DISPOSO:
PRIMER.- DELEGAR, de manera permanent, la presidència del Plenari del Consell Educatiu
en el Tinent d’alcaldia de l’àrea d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, amb
efectes del 3 de juliol de 2020.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació en compliment del que disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre pel qual s’aprova el reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals i en la seu electrònica de l’Ajuntament de conformitat amb l’article 38.5 del
reglament orgànic de govern i administració i l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
TERCER.- DONAR COMPTE AL PLE d’aquest Decret en la primera sessió que es
convoqui.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, als grups polítics municipals,
a la Secretaria Tècnica de la Junta de Govern Local, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a
la Intervenció General Municipal, a la Secretaria del Consell Educatiu, i fer difusió a totes les
àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor designat i als/a les regidors/es de la
corporació, significant-los que poden interposar el recurs que figura a continuació.
../..”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 3.DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART.
104 BIS, APARTAT 6, DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES
BASES DE RÈGIM LOCAL RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA
CORPORACIÓ (3ER TRIMESTRE 2020). AJT/35220/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis, apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple per al seu
coneixement de l’informe, de 3 de setembre de 2020, emès pel Servei de Recursos Humans
relatiu a la plantilla del personal eventual, entre l’1 de juny i el 31 d’agost de 2020, signat per
la tècnica assessora jurídica de recursos humans, que posa de manifest que aquest
Ajuntament compleix les determinacions de la Llei 7/1985, pel que fa al límit del personal
eventual, i que literalment diu:
“El Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de 2019, va
determinar la plantilla de personal eventual, el seu nom, característiques i retribucions, de
conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de
les bases del règim local, acord que es va publicar al BOPB de 2 de juliol de 2019 (CVE
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2019023456) i al DOGC de 4 de juliol de 2019 (CVE-DOGC-B-19177080-2019).
El Ple de l’Ajuntament, en sessió de 20 de desembre de 2019, va acordar l’aprovació inicial
del pressupost per a 2020, el règim retributiu i la plantilla de personal al servei de
l’Ajuntament, que inclou el personal eventual. Acord que va ser declarat aprovat
definitivament, el 20 de gener de 2020, segons resolució del tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda núm. 1399/2020 de 6 de febrer, i que es va
publicar al BOP de 22 de gener de 2020.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local,
estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de treball
del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població superior
a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les seves plantilles
llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà excedir el dels regidors de
la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 743/2019, de 20 de
desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró municipal referida a l’1 de gener de 2019 és de 264.923 habitants i, en conseqüència,
per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General, el número de regidors que integren l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de
27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis, punt 6,
que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del
compliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA,
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual entre l’1 de juny de 2020 i el
31 d’agost de 2020, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL
ASSESSOR/A D'ALCALDIA

total
ocupades

total
vacants

SUMA

0

2

2

Vacant

2

ASSESSOR/A NIVELL- 1

Assessor/a nivell - 1

1
Àrea d’Educació, amb l’assessorament a
l’Alcaldia en la coordinació per a
l’execució i implantació del Pla de
Regeneració Urbana Integral al barri de
les Planes, Blocs Florida

1

2

1

Vacant

1

ASSESSOR/A NIVELL- 2

7

Assessor/a nivell - 2

Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

1

8
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Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat

1

Assessor/a nivell - 2

Alcaldia- Presidència

1

Assessor/a nivell - 2

Àrea d’Equitat i Drets Socials

1

Assessor/a nivell - 2

Àrea d’Educació, Esport i Joventut

1

Vacants

1

ASSESSOR/A NIVELL- 3

3

Assessor/a nivell - 3

Àrea d’Equitat i Drets Socials

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea d’Innovació i Cultura

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea Territorial- Districte II

1

4

7

4

Vacants
ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS

5

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal PSC

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal ERC

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal C'S

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal LHECP-ECG

1

Assessor/a Grups Municipals

Grup Municipal PP

1

TOTAL

16

0

5

8

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en sessió de 21
de juny de 2019 (BOPB de 2/07/2019 i DOGC de 04/07/2019) per als respectius llocs de
treball.
3.- A data 31 d’agost, l’Ajuntament compleix les determinacions exigides per al personal
eventual per l’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de les Bases del
Règim Local, al estar integrada la plantilla d’aquest personal per un total de 24 places,
inferior al nombre de regidors que és de 27.”
Es fa constar que per aplicació del Decret de l’Alcaldia nº 6387/2020, de 3 de juliol, les
àrees de: Equitat i Drets Socials; Educació, Esport i Joventut i Innovació i Cultura s’han
reconvertit en Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans; Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports; i Àrea d’Educació, Innovació i Cultura.
El Ple, amb el dictamen previ de la Comissió permanent de presidència:
ÚNIC: ES DÓNA PER ASSABENTAT de l’informe trimestral relatiu al personal eventual, en
compliment de l’obligació legal prevista per a l’Alcaldia a l’art. 104.bis, apartat 6, de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.”
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A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 4 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 4.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7523/2020, DE 24
DE AGOST, RELATIU AL NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL. AJT/35220/2019
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 7523/2020, de 24 de agosto, relatiu al nomenament del personal eventual,
i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A J. J. B. G. COM A PERSONAL
EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea de
l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/6387/2020 de data 3 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques i retribucions;
i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim Local de Catalunya,
l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball següents:






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

Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de treball
següents:
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2 llocs de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 1
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3

Atès que el Tinent d’ Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, ha demanat que s’iniciïn els tràmits per nomenar al senyor J. J. B. G. com Assessor
Nivell 2 amb efectes 1 de setembre de 2020.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
VIST l’informe jurídic del Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
DISPOSO:
Primer.- NOMENAR com a Assessor Nivell 2, amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
J. J. B. G.
Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la plantilla de
personal eventual, els llocs de treball següents:




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

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 1 de
setembre de 2020 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, cessant automàticament en el
moment que cessi l’òrgan que l’ha nomenat.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució als efectes
de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i sobre béns i drets
patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles 44.1.d) i 46.2.a) del
Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat vigent
12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la Seguretat
Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 1 setembre de 2020.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als efectes
legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació pressupostària
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02.9310.110.00.00 amb número de RC 200034512 per import de 17.989,07 euros i a
l’aplicació 02.9310.160.00.00 amb número de RC 200034511 els costos de seguretat social
per import de 5.274,84 euros, dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest
any 2020.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Novè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat amb
l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Desè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al Servei d’Administració dels
RRHH i PRL i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH, per al seu
coneixement i als efectes adients.
Onzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació.
.../...”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 5.DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 7524/2020, DE 24
DE AGOST, RELATIU AL CESSAMENT I NOMENAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL.
AJT/35220/2019
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 7524/2020, de 24 de agosto, relatiu al nomenament i cessament del
personal eventual, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL CESSAR I NOMENAR A C. S. C. COM A
PERSONAL EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea de
l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/6387/2020 de data 3 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques i retribucions;
i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
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de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim Local de Catalunya,
l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball següents:






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

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




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

Atès que la Cap del Gabinet de l’Alcaldia, ha demanat que s’iniciïn els tràmits per cessar a
la senyora C. S. C. com Assessora Nivell 2 i nomenar-la com Assessora d’Alcaldia amb
efectes 1 de setembre de 2020.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
VIST l’informe jurídic del Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR com a Assessora Nivell 2 i NOMENAR com a Assessora d’Alcaldia, amb
les característiques, retribucions brutes i dedicació que figuren en la plantilla vigent del
personal eventual a la senyora,
C. S. C.
Segon.- En conseqüència, amb el cessament i nomenament anterior, restarien vacants en la
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plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:





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

Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 1 de
setembre de 2020 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril, cessant automàticament en el
moment que cessi l’òrgan que l’ha nomenat.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució als efectes
de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i sobre béns i drets
patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles 44.1.d) i 46.2.a) del
Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat vigent
12/01/2012).
Cinquè.- La persona abans esmentada continuarà donada d’alta, en el Règim General de la
Seguretat Social.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als efectes
legals oportuns.
Setè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació pressupostària
01.9120.110.00.00 per import de 4.497,27 euros amb número de RC 200034141 dels
Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest any 2020.
Vuitè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la Corporació,
en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Novè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat amb
l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Desè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al Servei d’Administració dels
RRHH i PRL i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH, per al seu
coneixement i als efectes adients.
Onzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació.
.../...”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 6 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
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ACORD 6.DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 6745,
6746, 6747, 6748, DE 17 DE JULIOL DE 2020 i DEL NÚMERO 7352, DE 5 D’AGOST DE
2020, PELS QUALS ES DECLARA EL COMPLIMENT PELS GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS DE L’OBLIGACIÓ DE PRESENTAR LA DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA
DE LA DOTACIÓ DE L’EXERCICI 2019 (MANDAT 2019-2023). AJT/46521/2020
(EXPEDIENTS RELACIONATS AJT/37306/2020, AJT/37631/2020, AJT/37332/2020,
AJT/38254/2020, AJT/37633/2020)
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 compliment de les previsions de l’article 55 apartat 4 de les
Bases d’execució del Pressupost municipal vigents, aprovades pel Ple en sessió de 23
d’octubre de 2019, DONA COMPTE dels Decrets de l’alcaldia: 6745, 6746, 6747, 6748, de
17 de juliol de 2020 i del número 7352, de 5 d’agost de 2020, pels quals es declara el
compliment pels grups polítics municipals de l’obligació de presentar la documentació
justificativa de la dotació de l’exercici 2019 assignada de conformitat amb el que disposa
l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’acord
del Ple de 21 de juny de 2019.
Els Decrets, amb omissió del règim de recursos, literalment diuen:
1. Decret núm. 6745/2020, de 17 de juliol, relatiu a la tramitació de la justificació de la
dotació econòmica del grup polític municipal Esquerra Republicana de CatalunyaAcord Municipal de L’Hospitalet juny-desembre exercici 2019, que literalment, amb
omissió del règim de recursos, diu:
“ATÈS que el ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019, de conformitat amb el que
preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va determinar les dotacions econòmiques a percebre pels cinc grups polítics
municipals constituïts a l’inici del mandat 2019-2023 i va aprovar inicialment la
introducció d’un Títol novè a les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 destinades a regular la justificació i control d’aquestes dotacions.
ATÈS que el 23 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el
Títol novè de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, que
recull les normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als grups
polítics municipals de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que els articles 55 a 57 de les esmentades bases d’execució de 2019 regulen el
procediment per a la presentació de la justificació i el control d’aquestes dotacions que
perceben els grups polítics municipals, i en el mateix sentit es va regular en les bases
d’execució del pressupost de 2020, que van ser aprovades amb el pressupost municipal
per acord del Ple de 20 de desembre de 2019 i declarades definitivament aprovades
amb efectes del 20 de gener de 2020, per la Resolució 1399/2020, de 6 de febrer, del
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
VIST que en data 28 de febrer de 2020, amb el número de registre d’entrada
E/23306/2020 el portaveu del Grup Polític Municipal Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal de L’Hospitalet, Sr. Antoni Garcia Acero, va presentar el
compte justificatiu de les dotacions econòmiques i la resta de documentació que exigeix
l’article 56 de les bases d’execució.
En exercici de les facultats que li atribueix a la presidència del ple l’apartat 4 de l’article
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55 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019,
D I S P O SO:
PRIMER.- Prendre raó de la presentació pel Grup Polític Municipal Esquerra
Republicana de Catalunya- Acord Municipal de L’Hospitalet, dels comptes justificatius
de les dotacions percebudes per aquest grup durant juny-desembre 2019.
SEGON-. Ordenar la publicació al portal de transparència de l’informe justificatiu
incorporat a la documentació presentada, signat pel portaveu del grup polític municipal,
de conformitat amb l’article 55.4 de les Bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que es
convoqui.
QUART.- Posar a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació
justificativa presentada que figura a l’expedient AJT/37306/2020 als efectes de les
funcions de control i fiscalització segons preveu l’article 57.2 de les bases d’execució del
Pressupost per a l’exercici 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquet Decret a la Intervenció General Municipal, al Servei de
Programació i Pressupostos i al Servei de Comptabilitat als efectes de la tramitació i
pagament de les aportacions mensuals als grups municipals de l’exercici 2020.
SISÈ.- Notificar aquest Decret al grup polític municipal Esquerra Republicana de
Catalunya- Acord Municipal de L’Hospitalet.”
2. Decret núm. 6746/2020, de 17 de juliol, relatiu a la tramitació de la justificació de la
dotació econòmica del grup polític municipal Partit Popular juny-desembre
exercici 2019, que literalment, amb omissió del règim de recursos, diu:
“ATÈS que el ple municipal en sessió de data 21 de juny de 2019, de conformitat amb el
que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va determinar les dotacions econòmiques a percebre pels cinc grups polítics
municipals constituïts a l’inici del mandat 2019-2023 i va aprovar inicialment la
introducció d’un Títol novè a les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 destinades a regular la justificació i control d’aquestes dotacions.
ATÈS que el 23 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el
Títol novè de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, que
recull les normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als grups
polítics municipals de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que els articles 55 a 57 de les esmentades bases d’execució de 2019 regulen el
procediment per a la presentació de la justificació i el control d’aquestes dotacions que
perceben els grups polítics municipals, i en el mateix sentit es va regular en les bases
d’execució del pressupost de 2020, que van ser aprovades amb el pressupost municipal
per acord del Ple de 20 de desembre de 2019 i declarades definitivament aprovades
amb efectes del 20 de gener de 2020, per la Resolució 1399/2020, de 6 de febrer, del
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
VIST que en data 28 de febrer de 2020, amb el número de registre d’entrada
E/23446/2020 la portaveu del Grup Polític Municipal Partit Popular, Sra. Sonia Esplugas
González, va presentar el compte justificatiu de les dotacions econòmiques i la resta de
documentació que exigeix l’article 56 de les bases d’execució.
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En exercici de les facultats que li atribueix a la presidència del ple l’apartat 4 de l’article
55 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019,
D I S P O SO:
PRIMER.- Prendre raó de la presentació pel Grup Polític Municipal Partit Popular, dels
comptes justificatius de les dotacions percebudes per aquest grup durant juny-desembre
2019.
SEGON-. Ordenar la publicació al portal de transparència de l’informe justificatiu
incorporat a la documentació presentada, signat per la portaveu del grup polític
municipal, de conformitat amb l’article 55.4 de les Bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que es
convoqui.
QUART.- Posar a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació
justificativa presentada que figura a l’expedient AJT/37631/2020 als efectes de les
funcions de control i fiscalització segons preveu l’article 57.2 de les bases d’execució del
Pressupost per a l’exercici 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquet Decret a la Intervenció General Municipal, al Servei de
Programació i Pressupostos i al Servei de Comptabilitat als efectes de la tramitació i
pagament de les aportacions mensuals als grups municipals de l’exercici 2020.
SISÈ.- Notificar aquest Decret al grup polític municipal Partit Popular.”
3. Decret núm. 6747/2020, de 17 de juliol, relatiu a la tramitació de la justificació de la
dotació econòmica del grup polític municipal L’Hospitalet En Comú Guanyem
juny-desembre exercici 2019, que literalment, amb omissió del règim de recursos, diu:
“ATÈS que el ple municipal en sessió de data 21 de juny de 2019, de conformitat amb el
que preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va determinar les dotacions econòmiques a percebre pels cinc grups polítics
municipals constituïts a l’inici del mandat 2019-2023 i va aprovar inicialment la
introducció d’un Títol novè a les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 destinades a regular la justificació i control d’aquestes dotacions.
ATÈS que el 23 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el
Títol novè de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, que
recull les normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als grups
polítics municipals de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que els articles 55 a 57 de les esmentades bases d’execució de 2019 regulen el
procediment per a la presentació de la justificació i el control d’aquestes dotacions que
perceben els grups polítics municipals, i en el mateix sentit es va regular en les bases
d’execució del pressupost de 2020, que van ser aprovades amb el pressupost municipal
per acord del Ple de 20 de desembre de 2019 i declarades definitivament aprovades
amb efectes del 20 de gener de 2020, per la Resolució 1399/2020, de 6 de febrer, del
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
VIST que en data 28 de febrer de 2020, amb el número de registre d’entrada
E/23337/2020 la portaveu del Grup Polític Municipal L’H en Comú Podem- En Comú
Guanyem, Sra. Ana González Montes, va presentar el compte justificatiu de les
dotacions econòmiques i la resta de documentació que exigeix l’article 56 de les bases
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d’execució.
En exercici de les facultats que li atribueix a la presidència del ple l’apartat 4 de l’article
55 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019,
D I S P O SO:
PRIMER.- Prendre raó de la presentació pel Grup Polític Municipal L’H en Comú
Podem- En Comú Guanyem, dels comptes justificatius de les dotacions percebudes per
aquest grup durant juny-desembre 2019.
SEGON.- Ordenar la publicació al portal de transparència de l’informe justificatiu
incorporat a la documentació presentada, signat per la portaveu del grup polític
municipal, de conformitat amb l’article 55.4 de les Bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que es
convoqui.
QUART.- Posar a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació
justificativa presentada que figura a l’expedient AJT/37332/2020 als efectes de les
funcions de control i fiscalització segons preveu l’article 57.2 de les bases d’execució del
Pressupost per a l’exercici 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquet Decret a la Intervenció General Municipal, al Servei de
Programació i Pressupostos i al Servei de Comptabilitat als efectes de la tramitació i
pagament de les aportacions mensuals als grups municipals de l’exercici 2020.
SISÈ.- Notificar aquest Decret al grup polític municipal L’H en Comú Podem- En Comú
Guanyem.”
4. Decret núm. 6748/2020, de 17 de juliol, relatiu a la tramitació de la justificació de la
dotació econòmica del grup polític municipal PSC juny-desembre exercici 2019,
que literalment, amb omissió del règim de recursos, diu:
“ATÈS que el ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019, de conformitat amb el que
preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va determinar les dotacions econòmiques a percebre pels cinc grups polítics
municipals constituïts a l’inici del mandat 2019-2023 i va aprovar inicialment la
introducció d’un Títol novè a les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 destinades a regular la justificació i control d’aquestes dotacions.
ATÈS que el 23 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el
Títol novè de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, que
recull les normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als grups
polítics municipals de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que els articles 55 a 57 de les esmentades bases d’execució de 2019 regulen el
procediment per a la presentació de la justificació i el control d’aquestes dotacions que
perceben els grups polítics municipals, i en el mateix sentit es va regular en les bases
d’execució del pressupost de 2020, que van ser aprovades amb el pressupost municipal
per acord del Ple de 20 de desembre de 2019 i declarades definitivament aprovades
amb efectes del 20 de gener de 2020, per la Resolució 1399/2020, de 6 de febrer, del
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
VIST que en data 17 de juliol de 2020, amb el número de registre d’entrada
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E/53260/2020 el portaveu del Grup Polític Municipal PSC, Sr. Francesc J. Belver i
Vallés, va presentar el compte justificatiu de les dotacions econòmiques i la resta de
documentació que exigeix l’article 56 de les bases d’execució.
En exercici de les facultats que li atribueix a la presidència del ple l’apartat 4 de l’article
55 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019,
D I S P O SO:
PRIMER.- Prendre raó de la presentació pel Grup Polític Municipal PSC, dels comptes
justificatius de les dotacions percebudes per aquest grup durant juny-desembre 2019.
SEGON.- Ordenar la publicació al portal de transparència de l’informe justificatiu
incorporat a la documentació presentada, signat pel portaveu del grup polític municipal,
de conformitat amb l’article 55.4 de les Bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que es
convoqui.
QUART.- Posar a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació
justificativa presentada que figura a l’expedient AJT/38254/2020 als efectes de les
funcions de control i fiscalització segons preveu l’article 57.2 de les bases d’execució del
Pressupost per a l’exercici 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquet Decret a la Intervenció General Municipal, al Servei de
Programació i Pressupostos i al Servei de Comptabilitat als efectes de la tramitació i
pagament de les aportacions mensuals als grups municipals de l’exercici 2020.
SISÈ.- Notificar aquest Decret al grup polític municipal PSC.”
5. Decret núm. 7352/2020, de 5 d’agost, relatiu a la tramitació de la justificació de la
dotació econòmica del grup polític municipal Ciutadans Partido de la Ciudadanía
juny-desembre exercici 2019, que literalment, amb omissió del règim de recursos, diu:
“ATÈS que el ple municipal en sessió de 21 de juny de 2019, de conformitat amb el que
preveu l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local, va determinar les dotacions econòmiques a percebre pels cinc grups polítics
municipals constituïts a l’inici del mandat 2019-2023 i va aprovar inicialment la
introducció d’un Títol novè a les bases d’execució del pressupost municipal per a
l’exercici 2019 destinades a regular la justificació i control d’aquestes dotacions.
ATÈS que el 23 d’octubre de 2019, el Ple de l’Ajuntament va aprovar definitivament el
Títol novè de les Bases d’execució del Pressupost municipal per a l’exercici 2019, que
recull les normes reguladores de les dotacions econòmiques aprovades als grups
polítics municipals de conformitat amb l’article 73.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local.
ATÈS que els articles 55 a 57 de les esmentades bases d’execució de 2019 regulen el
procediment per a la presentació de la justificació i el control d’aquestes dotacions que
perceben els grups polítics municipals, i en el mateix sentit es va regular en les bases
d’execució del pressupost de 2020, que van ser aprovades amb el pressupost municipal
per acord del Ple de 20 de desembre de 2019 i declarades definitivament aprovades
amb efectes del 20 de gener de 2020, per la Resolució 1399/2020, de 6 de febrer, del
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
VIST que en dates 28 de febrer de 2020, amb el número de registre d’entrada
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E/23306/2020 i
27 de juliol de 2020, amb el número de registre d’entrada
E/56041/2020, el portaveu del Grup Polític Municipal Ciutadans Partido de la
Ciudadanía, Sr. Miguel García Valle, va presentar el compte justificatiu de les dotacions
econòmiques i la resta de documentació que exigeix l’article 56 de les bases d’execució.
En exercici de les facultats que li atribueix a la presidència del ple l’apartat 4 de l’article
55 de les bases d’execució del pressupost municipal per a l’exercici 2019,
D I S P O SO:
PRIMER.- Prendre raó de la presentació pel Grup Polític Municipal Ciutadans Partido de
la Ciudadanía, dels comptes justificatius de les dotacions percebudes per aquest grup
durant juny-desembre 2019.
SEGON.- Ordenar la publicació al portal de transparència de l’informe justificatiu
incorporat a la documentació presentada, signat pel portaveu del grup polític municipal,
de conformitat amb l’article 55.4 de les Bases d’execució del pressupost.
TERCER.- Donar compte al Ple de la present resolució en la propera sessió que es
convoqui.
QUART.- Posar a disposició de la Intervenció General Municipal la documentació
justificativa presentada que figura a l’expedient AJT/37633/2020 als efectes de les
funcions de control i fiscalització segons preveu l’article 57.2 de les bases d’execució del
Pressupost per a l’exercici 2020.
CINQUÈ.- Comunicar aquet Decret a la Intervenció General Municipal, al Servei de
Programació i Pressupostos i al Servei de Comptabilitat als efectes de la tramitació i
pagament de les aportacions mensuals als grups municipals de l’exercici 2020.
SISÈ.- Notificar aquest Decret al grup polític municipal Ciutadans Partido de la
Ciudadanía.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 7 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El PP se va a abstener, entendiendo que a 31 de desembre de 2017, el Ajuntament de
L’Hospitalet era titular de 42.766 acciones por un valor nominal de más de 25 millones de
euros.
El 29 de junio de 2018, la Junta General de la Sociedad acuerda una reducción para paliar
las pérdidas. Esta reducción supone una pérdida para el ayuntamiento de más de 6 millones
de euros.
Esta operación de reducción de capital no tiene efectos en la estabilidad presupuestaria, ni
en la regla de gasto, pero sí que tiene un notable impacto en las finanzas municipales.
No entendemos, y negamos la mayor. No entendemos que este expediente venga hoy a
Pleno, después de dos años de haberse producido esa Junta General. Hablamos de junio
de 2018, en la que se acuerda la reducción de capital.
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Porque hemos estado dos años, como dice el informe de la Intervención. Por tanto no
entendemos que se haya tardado estos dos años en aportar esa información al Pleno
municipal.
Compartir también la reflexión que se hace desde la Intervención municipal, respecto a la
necesidad de replantear y revisar el modelo de la sociedad, atendiendo a la insuficiencia de
ingresos o bien llevar a cabo la modificación estructural política de la Fira.
Entendemos además, que presuntamente en el año 2018, la Fira ya presentaba perdidas y
se llevó a cabo esta decisión, atendiendo además que eran unos años previsiblemente
buenos para la economía local.
Por tanto entendemos que a día de hoy, el expediente que luego trataremos se hace de
difícil aprobación. En cualquier caso nosotros, entendemos que evidentemente tenemos que
asumir las pérdidas que tiene. Pero no entendemos en ningún caso, que se haya tardado
dos años en implementar esta situación. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Estem parlant d’una de les moltes reduccions de capital realitzades
des de fa anys per tal de compensar pèrdues d’exercicis anteriors, només per a continuació
efectuar una nova aportació de capital, una tècnica de gestió societària que és impossible
que permeti realitzar una gestió correcta i sanejada de l’activitat de la mateixa donada la
insuficiència de finançament.
En aquest cas la reducció, acordada ja fa dos anys en Junta d’accionistes, no és
proporcional a la composició del capital social, ja que es reconeix que l’acord adoptat no
s’ajusta ni al pla econòmic-financer del conveni de 2015, ni al capital social, del que aquest
Ajuntament tenia un 6,19% de les accions, sent objecte de reducció per un 7,4% i
conservant al final del procés només un 5,86%.
Ara bé, després, com és el cas de l’ampliació de la Fira, assumim compromisos, que està
per veure si tenen viabilitat en el context actual, però que en qualsevol cas perjudiquen
l’entorn i denoten un projecte de ciutat, basat més en l’especulació que en la satisfacció de
les necessitats de les seves veïnes.
Ja sé que em diran que després de l’ampliació el percentatge resultant és lleugerament
superior a l’inicial, però tot i així continua sent més baix que el que s’hauria d’haver produït i,
per tant, aquesta és una operació que afebleix la posició de l’Ajuntament de L’Hospitalet en
aquest consorci.
Si jo pertanyés a un altre grup li diria que som els pagafantes de la Fira, però com no es
dóna el cas, em limitaré a expressar la no conformitat de L’Hospitalet En Comú Podem amb
una operació d’aquestes característiques. Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Buenos días Sra. Alcaldesa, ya adelantamos que nosotros nos vamos a abstener en este
punto.
La Junta General de Accionistas de la Fira del 29 de junio de 2018, hace más de 2 años,
aprobó una reducción de capital de 92 millones y pico de euros, obligada por las pérdidas
registradas en los últimos ejercicios. Esta reducción de capital implicó una pérdida de
patrimonio del Ayuntamiento de L’Hospitalet de casi 7 millones de euros.
Este hecho, preocupante de por sí, palidece ante la gravedad de que no fuera puesto en
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conocimiento de la Secretaría General y la Intervención General de este ayuntamiento hasta
dos años más tarde, en el momento de preparar el expediente para hacer una nueva
aportación de capital a la Fira.
Esto no solo implica que se traiga para la aprobación del Pleno del Ayuntamiento 2 años
tarde, sino que las cuentas aprobadas por este ayuntamiento de 2018 y 2019 son erróneas
porque no incluyen esta reducción del patrimonio municipal. Habrá que ver el Tribunal de
Cuentas qué nos dice al respecto.
Miren, es la enésima demostración de la dejadez y mala gestión de este Ayuntamiento. Y,
como de costumbre, nadie asume la responsabilidad de este error. Se trae al pleno como si
fuese una fatalidad del destino y no una dejación de funciones, a nuestro entender, que
debe ser corregida para que no se vuelva a producir.
¿Quién debía representar al Ayuntamiento de L’Hospitalet en esa Junta de accionistas?
Porque en el acta de la reunión, a ver si estamos equivocados nosotros, aparece el alcalde
de Cornellà, Antonio Balmón, representando a nuestro consistorio. ¿Por qué no compareció
un representante del ayuntamiento?
Desde Ciudadanos no vamos a avalar la mala gestión y poca transparencia de este
gobierno municipal, por eso nos vamos a abstener en esta ratificación que llega dos años
tarde.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Intento aclarir qüestions que s’han plantejat. És un problema de model o d’estar d’acord o
no amb el model d’activitat.
Primer de tot, una diferència que no és menor, una cosa és Fira de Barcelona i el Consorci,
on l’Ajuntament no és present, i una altra cosa és, Fira 2000, que sí que té consideració com
empresa i l’Ajuntament si que té presència. És sobre el que estem parlant.
Podem estar d’acord o no, però el fet de ser una empresa i tenir un model des del punt de
vista de conformació d’empresa o consorci, diguéssim la manera d’operar Sra. Lozano,
evidentment, per compensar pèrdues es fa a través de la reducció de capital.
Aquest és un negoci rentable en sí mateix? El que és evident, és que Fira i l’activitat de Fira
es produeix a la ciutat, el seu benefici és el que entenem per una banda, benefici que es
genera al seu voltant, induït i el benefici d’activitat a partir del que passa dintre del recinte
firal. No el recinte en sí mateix.
Per tant no es tracta tant de si som pagafantes, pensem que les administracions que tenen
presència que no som poques, Ajuntament, Generalitat, Àrea Metropolitana, Diputació i la
Cambra de Comerç, participen en Fira 2000, totes les institucions participen del mateix
element del que parlem de la reducció i aportació de capital.
Per tant és un projecte, no de l’Ajuntament, és un projecte de desenvolupament, de
creixement, de Fira, crec que això és el tema rellevant.
Respecte del que plantejava el Sr. Miguel García, la delegació de la nostra representació en
el Sr. Balmón, dir-li que en aquest context no es pot delegar, l’Alcaldessa no pot delegar en
un altre membre de l’Ajuntament, ho ha de delegar en qualsevol altre membre del Consell
d’administració. En aquest cas el Sr. Balmón ho era, de manera puntual per aquella sessió
es va delegar, no tinc el detall de l’agenda d’aquell dia de l’Alcaldessa per dir-li perquè no va
poder assistir.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 7 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ACORD 7.RATIFICAR LA REDUCCIÓ DE CAPITAL ACORDADA PER LA JUNTA
GENERAL DE LA SOCIETAT FIRA 2000 SA, A L’EXERCICI 2018. AJT/45388/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; amb 5 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 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, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, Francesc J. Belver i Vallés, en exercici de les facultats delegades per
l’alcaldia en matèries pròpies d’aquest Àrea que li atorga el Decret 6389/2020, de 3 de juliol,
publicat al BOPB de 13 de juliol de 2020, proposa a la Comissió Permanent de Presidència,
el següent dictamen:
ATÈS que aquest Ajuntament és soci de FIRA 2000 SA, segons es va acordar pel Ple en
sessió de 28 de novembre de 2.000, societat que integra el sector públic de la Generalitat
de Catalunya que es troba adscrita al Departament de Vicepresidència i Economia i
Hisenda.
ATÈS que amb motiu de les diferents aportacions de capital a la mercantil per al
finançament de l’ampliació de la Fira de Barcelona, fins la finalització de l’execució del
conveni aprovat per aquest Ple en sessió de 23 de novembre de 2010, aquest Ajuntament
era titular, a 31 de desembre de 2017, de les accions que a continuació es detallen:
ANY
ADQUISICIÓ

ACORD

ÒRGAN

TOTAL
NOMBRE

NÚM. DE

A

2000
2003
2007
2008
2015
2016

28/11/2000
08/04/2003
28/02/2007
03/06/2008
24/03/2015
26/04/2016

PLE
CG
PLE
PLE
PLE
PLE

10.000
2.288
6.863
6.927
8.344
8.344

60.001
190.092
206.107
334.918
529.013
585.586

70.000
192.379
212.969
341.844
537.356
593.929

TOTAL ACCIONS

42.766

VALOR
NOMINAL
UNITARI
601,01 €
601,01 €
601,01 €
601,01 €
601,01 €
601,01 €
TOTAL
NOMINAL

TOTAL
6.010.100,00 €
1.375.110,88 €
4.124.731,63 €
4.163.196,27 €
5.014.827,44 €
5.014.827,44 €
25.702.793,66 €

ATÈS que en compliment del que determina l’article 35 del Decret Legislatiu 2/2002, de 24
de desembre, que aprova el Text refós de l’Estatut de l’empresa pública catalana, el Govern
de la Generalitat de Catalunya per acord del 26 de juny de 2018, publicat en el DOGC núm.
7652, de 28 de juny, va autoritzar la reducció del capital social a FIRA 2000 SA per
compensació de pèrdues d’exercicis anteriors per un import de 92.054.297,66 €, mitjançant
la reducció del nombre d’accions de cadascun dels accionistes de manera proporcional a la
seva participació en la societat amb un número total de 153.166 accions de valor nominal de
601,01 €, reducció que segons figura a la Memòria dels comptes anuals de la societat de
l’exercici 2018, incorporada a l’expedient, es va inscriure al Registre Mercantil, el 15
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d’octubre de 2008, reduint el número d’accions i renumerant les accions que resten, en
relació al nou capital social que va restar fixat en 322.595.122,55 .-€.
Atès que la Junta General de la Societat, en sessió de 29 de juny de 2018, va aprovar
l’abans esmentada reducció de capital, amb la finalitat de restablir l’equilibri entre el capital i
el patrimoni net de la societat, de conformitat amb el que disposa l’article 317 i 327de la Llei
de Societats de Capital, el que comporta l’amortització i anul·lació d’11.337 accions de
titularitat de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, de 601,01 € de valor nominal
cadascuna d’elles i que figuraven anotades amb els números 534.364 a 537.356 i 585.586 a
la 593.929. L’ajuntament resta titular de 31.429 accions amb la reassignació dels números
8.938 a 40.366 ambdós inclosos.
Atès que el Ple municipal el 22 de desembre de 2015 va aprovar i ratificar el conveni de
col·laboració entre la Generalitat de Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de
Comerç, Industria i Navegació de Barcelona, per al finançament de l’ampliació de la Fira de
Barcelona (2017-2021) amb l’annex del Pla Financer actualitzat amb la nova estructura
financera de Fira 2000 SA que contemplava les aportacions per ampliar el capital acordades
en el conveni, a més d’altres mesures com la reducció de la inversió, l’endeutament i,
també, les reduccions de capital pel reequilibri del patrimoni de Fira 2000 SA, durant aquest
període. Les previsions de les reduccions que conté aquest Pla ascendien pels exercicis
2016 a 2018 a un total de 63,3 milions d’euros. (10 milions d’euros a l’exercici 2016, 27,1
milions d’euros a l’exercici 2017 i 26,2 milions d’euros a l’exercici 2018).
Atès que la reducció de capital s’ha de posar en coneixement del Ple municipal en tant que
afecta al seu patrimoni, i en tant que l’acord de reducció de capital adoptat per la Junta
General de la societat, no s’ajusta a la composició del capital social en el moment de la
reducció ni al pla econòmic financer objecte d’aprovació junt amb el Conveni de 2015, es
considera necessari sotmetre a aprovació del ple municipal, amb el quòrum de la majoria
absoluta prevista a l’article 123.1 f) de la LBRL, l’acord de reducció de capital aprovat per la
Junta General d’Accionistes de fira 2000 atès que afecta al patrimoni municipal i a la
participació de l’ajuntament en Fira 2000 SA.
VIST l’informe conjunt, de 9 de setembre de 2020, emès per la Secretaria General del Ple
(LH 24/2020) i la Intervenció General Municipal (108/2020).
El Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, en
exercici de les facultats que li atorga l’art. 123.1.f)) en relació a l’apartat 123.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i l’article 222.2 del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, que aprova el Text refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya,
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord de la Junta General de la societat FIRA 2000, SA, de 29 de
juny de 2018, relatiu a la reducció de capital, per import de 92.054.297,66 €, i l’amortització i
consegüent anul·lació d’accions, d’11.337 accions, de 601,01 € de valor nominal cadascuna,
dels números 534.364 a la 537.356 i de la 585.586 a la 593.929 de titularitat de l’ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, així com de la nova numeració de les 31.429 accions que
resten de titularitat d’aquest ajuntament que comprenen dels números 8.938 a 40.366
ambdós inclosos.
SEGON.- DISPOSAR L’ANOTACIÓ A L’INVENTARI DE BÉNS DE LA CORPORACIÓ I
EN ELS ESTATS I COMPTES ANUALS DE LA CORPORACIÓ DE L’EXERCICI 2020
aquesta reducció que comporta la modificació de la numeració dels títols de FIRA 2000 SA
que resten de titularitat d’aquest ajuntament, i donar de baixa les 11.337 accions
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amortitzades, amb el decrement patrimonial corresponent de 6.813.650,37.-€.
TERCER.-TRASLLADAR els precedents acords al Gabinet de l’Alcaldia, a l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a la Secretaria General, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i a la Secció de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 8 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a este dictamen de aportación de capital el PP se va a abstener.
Atendiendo que en el Pleno de 22 de desembre de 2015 entre los socios de Fira 2000 S.A,
se concretaban unas previsiones de aportaciones de capital por parte del Ayuntamiento de
L’Hospitalet de más de 12 millones, distribuidas en dos ampliaciones a realizar en los
ejercicios 2020 y 2021, por más de 6 millones de euros cada una.
Entendemos que en el año 2018 se aprueba una reducción de capital que suponen unas
pérdidas de más de 6 millones de euros, de 6.813.650,37 euros y 11.377 acciones menos y
ahora nos plantean una aportación de 6.615.317,07. Con lo cual perdemos de un plumazo
200.000 euros.
Creemos que hay desproporción a la hora de aportar respecto a otras administraciones. Yo
también podría hacer la afirmación de que parecemos los pagafantas porque la Generalitat
aporta 13 millones con un 54,86% de participación. El Ayuntamiento de Barcelona con el
23,95% de participación, aporta 8 millones de euros y la Diputación con un 7,30% de
participación, aporta 2.646.247,03 euros y el Ayuntamiento de L’Hospitalet con poco más
del 5% aporta 6.615.317 euros. Con lo cual vemos una desproporción flagrante.
En cualquier caso, queremos abrir la reflexión sobre el modelo de financiación atendiendo
que vienen tiempos complicados, especialmente para ferias y congresos. Deberíamos
plantearnos entre todos el modelo de financiación. Porque ese dinero se puede invertir
quizás mejor en paliar los efectos que han sobrevenido de la pandemia.
En el día de hoy, seguir inyectando dinero a una inversión deficitaria es un pozo sin fondo.
Por eso es necesario replantear la financiación para que no sea una sangría constante.
Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Ens porten a aprovació la concreció d’un acord de finançament que implica abonar més de
13 milions d’euros entre aquest exercici i l’exercici vinent, una xifra major al resultat de la
proporció de capital, amb la finalitat de recuperar la pèrdua de participació conseqüència de
la reducció de capital. A més a més, les aportacions de capital per enèsim cop als 10 últims
anys. Sense perdre de vista que el govern de la Generalitat, accionista majoritari de la
societat, va aprovar un nou conveni de col·laboració el passat més de juliol que contempla
noves aportacions de capital i un projecte de finançament de noves inversions al recinte.
El finançament de la societat Fira 2000, SA, amb derivats financers, fa anys que genera
pèrdues i, de fet, a 31 de desembre, la valoració efectuada a la memòria porta a preveure
per part de Fira 2000, més de 74.102 euros de pèrdues associades a aquests derivats, unes
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pèrdues que es preveu que continuïn fins al 2035, és a dir, durant 16 anys consecutius, de
fet es va presentar un pressupost 2020 directament a pèrdues de més de 22 milions
d’euros.
I no sembla que la situació hagi de millorar, després de la suspensió d’un gran nombre de
fires i la previsió de que siguin majors donada l’evolució de la pandèmia de la COVID-19;
acompanyada de la reducció del 50% del cànon fixe que Fira Internacional ha d’abonar a
Fira 2000 decretada al mes de març entre les mesures urgents per la COVID-19.
Però més enllà de la situació d’aquest any, per L’Hospitalet En Comú Podem el cert és que
cal qüestionar molt seriosament la idoneïtat d’un model de gestió de la Fira a través d’una
societat mercantil, orientada per tant a l’obtenció de beneficis, que si no fos per les
contínues injeccions de capital de les institucions que conformen el seu accionariat, fa
temps que hauria estat declarada en fallida, a causa de l’infrafinançament de les despeses
derivades de les inversions efectuades.
La nostra portaveu Ana González, deia al Ple on es va debatre el conveni del 2015, i
llegeixo textualment: “No entenem que es destinin 12 milions d’euros a finançar una Fira,
quan a la ciutat tenim zones industrials mortes, caldria destinar aquesta partida a potenciar
aquestes zones, impulsant la creació de cooperatives, industria verda, social i cultural, que
ofereixi llocs de treball estables i dignes. La ciutat no és únicament la plaça Europa, la ciutat
és també la zona nord, on és imprescindible impulsar teixit comercial i empresarial
d’economia social.”
Jo afegiria que no entenem com és possible que constatada la ineficiència del model de
gestió actual, ningú no es plantegi cap acció que la reverteixi i permeti impedir aquest
despropòsit continu que ja ha esdevingut crònica d’una mort anunciada.
En base a les consideracions efectuades, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
desfavorablement respecte a l’acord d’aportació de capital a Fira 2000.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
De nuevo nos vemos obligados a votar una abstención en este punto 8. Desde Ciudadanos
no ponemos en duda la importancia de la Fira para la dinamización económica de
L’Hospitalet y del Área Metropolitana en general, pero el informe de Intervención incluye
demasiadas advertencias preocupantes como para avalar la gestión de la Fira con nuestro
voto favorable a esta nueva aportación de capital por parte del Ayuntamiento de casi 7
millones de euros.
En el informe se nos advierte de la incertidumbre de que debido a la COVID-19 no se pueda
pagar el canon anual lo cual podría implicar una nueva reducción de capital que afectaría
sin duda de nuevo al patrimonio de este Ayuntamiento.
Pero más preocupante aún es “el desequilibrio económico permanente” por el que se nos
advierte que sería conveniente replantearse la fórmula jurídica de la Fira.
¿Hasta qué punto es viable una empresa que cada año acumula pérdidas que obliga a sus
accionistas, diversas administraciones públicas entre las cuales está este Ayuntamiento, a
reducir su capital y aportar nuevo capital de forma periódica? ¿Puede que llegue un
momento en que no podamos afrontar la aportación de capital necesaria para afrontar
tantas pérdidas de la Fira? Es lamentable.
Creemos que merece una reflexión por parte de los gestores para garantizar la viabilidad a
largo plazo de una entidad tan importante para la economía catalana como es la Fira y la
importancia para nuestra ciudad. No podemos dejar morir algo que nos aporta tanto
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beneficio entre comillas, porque si al final se pone más dinero que beneficio, teniendo en
cuenta el beneficio social, pues hay que poner atención. Habrá que hacer una reflexión
importante.
Una empresa como es la Fira que en teoría el recinto que tiene en manos de una buena
gestión, seguramente produciría beneficios. No entendemos que todo lo que cae en manos
de política y cosas por medio acaba teniendo perdidas.
No votaremos en contra porque estamos a favor de que la Fira siga implantada en nuestro
territorio, estamos a favor de los beneficios que puede reportar a ciudadanos y ciudadanas
pero no se puede continuamente estar teniendo perdida. Al final es el contribuyente quien
tiene que poner de su bolsillo, porque los gestores no saben o no quieren, en fin, que lo
hacen fatal.
Nos vamos a abstener y ojalá se corrija esto. No tengamos que al final, cada año poner un
montón de millones del bolsillo de los contribuyentes. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Creo que hemos mezclado algunas cosas y luego si quería hacer alguna consideración.
Este dictamen es reflejo de la actuación de un convenio aprobado en el 2015 en el que
había dos compromisos por parte de los socios de Fira 2000.
Este ayuntamiento se comprometía en este caso a aportar los 6 millones de euros, que es el
dictamen que llevamos hoy y que también nos obliga al próximo año. Por tanto, estamos
dando cumplimiento a un convenio preexistente del año 2015.
Puedo compartir y de hecho comparto, alguna de las afirmaciones que se han hecho.
Tenemos un problema en el modelo de lo que significa Fira 2000. La Sra. Lozano decía, el
hecho de tener Fira 2000 bajo un régimen mercantil, es lo que nos lleva a tomar este tipo de
decisiones. Seguramente si Fira 2000 fuera un consorcio como lo es Fira Internacional de
Barcelona, el modelo de gestión, teniendo los mismos resultados, sería muy diferente a la
hora de tomar los acuerdos o a la hora de acotaciones contables que se tienen que hacer
para reflejar la situación de la empresa.
Más allá de cualquier consideración que podemos hacer, las aportaciones que podamos
hacer los socios se pueden tomar de muchas maneras. Una como gasto o bien como una
inversión, nosotros lo vemos como una inversión. El hecho de invertir en Fira 2000 para los
eventos, para nosotros realmente, es invertir en lo que acaba generando. Lo importante no
es el beneficio directo de esa actividad sino todo lo que se genera alrededor de la actividad
de Fira.
¿Ustedes creen que si el pabellón de Fira-Hospitalet en el distrito económico no existiera, la
situación del distrito, desde el punto de vista económico, sería la misma? ¿Ustedes creen
que tener o no tener la Fira da igual? Pues si ustedes creen que no da igual, hay que
invertir.
Tampoco como es lógico, cuestionamos la inversión que hacemos en otros servicios
públicos que hacemos desde el punto de vista del ayuntamiento. Nadie se plantea qué
beneficios económicos dan, entre otras cosas porque no está pensado para ello, nadie
pregunta cuanto beneficio económico da una biblioteca. A nadie se le ocurre decir que como
la biblioteca es deficitaria, pues hay que cerrarla. Eso sería una barbaridad.
Para acabar, en todo este tiempo, hay una posición que no entiendo. En el caso de
L’Hospitalet En Comú Podem su posicionamiento. ¿Ustedes imaginan que su grupo
municipal tuviera la misma actitud que tienen aquí, en el Ayuntamiento de Barcelona? No sé
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si saben, que la Sra. Colau tiene un papel relevante tanto en Fira, como en Fira 2000.
Y que evidentemente, estaríamos por la labor de cambiar el modelo de Fira 2000 y entrar a
formar parte del consorcio de Fira Internacional, o crear en sí mismo un consorcio propio
entre Generalitat y Ayuntamiento de Barcelona, que son absolutamente mayoritarios en el
accionariado, no tienen más que aceptarlo, proponerlo y al día siguiente el resto de socios
Diputación de Barcelona, Área Metropolitana y Ayuntamiento de L’Hospitalet estaremos de
acuerdo.
Por tanto, no entiendo que hacen ustedes votando en contra permanentemente de los
acuerdos promovidos fundamentalmente por su mismo grupo municipal en el Ayuntamiento
de Barcelona. No lo he entendido nunca y a fecha de hoy sigo sin entenderlo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Brevíssimament, Sr. Belver, crec que ho entenc perfectament, nosaltres som regidors a
L’Hospitalet, no pas a Barcelona i el que és bo per Barcelona, no ha de ser necessàriament
bo per L’Hospitalet.
Sota el nostre punt de vista, no és prou positiu per la ciutat i a més a més ho estem
referenciant de forma clara. Estem plantejant que no compartim aquest model societari que
dificulta enormement la capacitat d’inversió i que situa a l’ajuntament davant d’unes
exigències molt superiors de les que exigiria un altre model.
Per tant, els companys de Barcelona fan el que consideren positiu per al seu municipi i
nosaltres fem el que considerem que és positiu per als veïns i veïnes del nostre municipi.
Considero que és legítim fer-ho.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sr. Belver, puedo estar de acuerdo en una parte importante de lo que ha dicho, somos fieles
defensores de la Fira, por los beneficios que he explicado puede dar a la ciudad, pero sí que
nos cuestionamos mucho el modelo y el trabajo de los gestores.
Invitamos a una reflexión para corregir eso. No puede ser que a nuestro entender algo tan
importante como el recinto, el volumen de negocio, Barcelona y L’Hospitalet en el contexto
mundial, son un gran volumen de negocio y por tanto si fuera gestionado de otra manera,
obviamente no tendríamos permanentemente perdidas. Eso es lo que nosotros criticamos.
Jamás cuestionaremos que la Fira esté en nuestro territorio y que hay que apoyarla. Una
cosa es eso, en la que usted y yo estamos de acuerdo y cualquier persona que viva en
L’Hospitalet, si no tiene otro modelo económico y otra es que siempre tengamos que rascar
el bolsillo por una gestión como mínimo cuestionable.
Por supuesto nosotros creemos que la Fira esté en nuestro territorio y que la apoyemos en
la medida de nuestras posibilidades pero con los condicionantes que he dicho, intentando
que genere beneficios económicos y sociales. Gracias.
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.
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ACORD 8.APROVAR L’APORTACIÓ DE CAPITAL A FIRA 2000 SA, EXERCICI
2020. AJT/30010/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández i M.
Dolores Ramos Zafra i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; amb 5 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 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,
estant absent el Sr. Cristóbal Plaza Lao, regidor del grup polític municipal del PSC,
adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, Francesc J. Belver i Vallés, en exercici de les facultats delegades per
l’alcaldia en matèries pròpies d’aquest Àrea que li atorga el Decret 6389/2020, de 3 de juliol,
publicat al BOPB de 13 de juliol de 2020, proposa a la Comissió Permanent de Presidència,
el següent dictamen:
ATÈS que aquest Ajuntament és soci de FIRA 2000 SA, segons va acordar inicialment el ple
en sessió de 28 de novembre de 2.000, societat que es troba adscrita al Departament de
Vicepresidència i Economia i Hisenda de la Generalitat de Catalunya.
ATÈS que l’ajuntament va aprovar diferents aportacions de capital, per mitjà de la
subscripció d’accions, segons els acords que figuren a continuació, en execució dels
convenis de finançament aprovats pels socis de la societat, en atenció a aquestes
aportacions a 31 de desembre de 2017, l’ajuntament era titular de 42.766 accions de valor
nominal de 601, 01.-€ amb un total de 25.702.793, 66.-€.
ATÈS que la Junta general de la Societat per acord de 28 de juny de 2018, prèvia
l’autorització efectuada a l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 26 de juny de
2018, publicat en el DOGC núm. 7652, de 28 de juny, va acordar la reducció del capital
social a FIRA 2000 SA per compensació de pèrdues d’exercicis anteriors per un import de
92.054.297,66 €, mitjançant la reducció del nombre d’accions de cadascun dels accionistes
en un número total de 153.166 accions de valor nominal de 601,01 €, reducció que segons
figura a la Memòria dels comptes anuals de la societat de l’exercici 2018, incorporada a
l’expedient, es va inscriure al Registre Mercantil, el 15 d’octubre de 2008.
En atenció a aquesta reducció de capital la participació de l’ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat en FIRA 2000 SA, a la data del present acord, es concreta en la titularitat de
31.429 accions de valor nominal de 601,01 € cadascuna d’elles, numerades del 8.938 al
40.366, amb un valor total de 18.889.143,29.-€.
ATÈS que el Ple de l’ajuntament en sessió de 22 de desembre de 2015, va aprovar i ratificar
el Conveni de Col·laboració subscrit el 30 de juliol de 2015, entre la Generalitat de
Catalunya, l’Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de
Barcelona, l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat i la Cambra Oficial de Comerç,
Indústria i Navegació de Barcelona per al finançament de l’ampliació de la Fira de
Barcelona, per al període 2017-2021.
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ATÈS que el pacte primer a l’apartat c) del Conveni de 2015 recollia el compromís d’aquest
ajuntament de subscriure i desemborsar 13.230.634,14.-€ en futures ampliacions de capital,
en dues aportacions de 6.615.317,07 € als exercicis 2020 i 2021.
ATÈS que execució del Conveni de 2015 la Junta General Ordinària i Extraordinària
d’accionistes de caràcter universal de la Societat Fira 2000 SA, en sessió celebrada el 28 de
juny de 2019, segons resulta de la còpia de l’acta incorporada a l’expedient, va acordar,
entre d’altres, l’ampliació de capital a càrrec de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, per
mitjà de la subscripció de 11.007 noves accions, numerades del 655.895 a la 666.901,
ambdós inclosos, per un valor nominal de 601,01 €, la qual cosa importa un total de
6.615.317,07 €.
VIST l’informe jurídic emès per la Secretaria General del ple, de 8 de setembre de 2020 (L’H
25/2020) i l’informe de la Intervenció Municipal, (109/2020) de 9 de setembre de 2020.
El Ple de l’Ajuntament, previ el dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, amb el
quòrum de la majoria absoluta de conformitat amb l’art. 123.1.f) en relació amb l’art. 123.2
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’acord setè de la Junta General de la Societat FIRA 2000 SA, de 28
de juny de 2019, als aspectes següents:
a) La subscripció de les accions.
b) Les condicions de l’ampliació del capital amb l’aportació de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, que comportarà una modificació de l’article 6è dels
Estatuts socials referit al capital social, el qual restarà fixat en 400.814.170,01 €,
representat per 666.901 accions ordinàries nominatives de 601,01 €, numerades
correlativament del número 1 al 666.901.
c) La renuncia al dret de subscripció preferent en relació a la resta dels augments de
capital dels altres socis que figura en la mateixa acta.
SEGON.- AUTORITZAR l’aportació a la societat mercantil Fira 2000, SA de la quantitat de
6.615.317,07 Euros (SIS MILIONS SIS-CENTS QUINZE MIL TRES-CENTS DISSET
EUROS AMB SET CÈNTIMS), per l’adquisició de noves accions de l’esmentada societat, a
subscriure i desemborsar, de forma íntegra, per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en
compliment del Conveni de 30 de juliol de 2015, aprovat pel Ple en sessió de 22 de
desembre de 2015.
TERCER.- ADQUIRIR I SUBSCRIURE, amb l’aportació de la quantitat indicada a l’apartat
anterior, 11.007 noves accions ordinàries, nominatives i representatives de títols de la
societat mercantil Fira 2000 SA, amb un valor nominal de 601,01 euros cadascuna d’elles i
per un import total de 6.615.317,07 Euros; i en conseqüència, subscriure les accions de la
referida societat mercantil determinades amb els números 655.895 a 666.901, ambdós
inclosos.
QUART.- L’adquisició i subscripció de les accions resta condicionat a les següents
prescripcions:
-

L’emissió de l’informe favorable per part del Departament d'Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya de conformitat amb l’article 206.3 apartat c) del Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya i l’article 7 de l’Ordre ECF/138/2007, de 27 d’abril, que regula
els procediments en matèria de tutela financera de les entitats locals, als efectes de la
valoració de l’operació i en especial de que l’adquisició s’ajusta a les condicions de
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-

-

mercat.
L’aportació del capital per a l’adquisició de les accions requerirà que s’acrediti que s’ha
portat a terme l’augment de capital anterior corresponent a les accions 642.584 a
655.894, tal i com determina a l’acord de la Junta General de la Societat de 28 de juny
de 2019.
Les accions hauran d’estar totalment desemborsades en el moment de la subscripció.

CINQUÈ.- AUTORITZAR I ATORGAR poders, indistintament i tan àmpliament com sigui
possible en dret, a l’Alcaldessa-Presidenta de la Corporació, Sra. Núria Marín i Martínez i al
Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès, per a l’adopció dels actes de qualsevol
naturalesa necessaris per a l’execució del present acord i, principalment, perquè puguin
comparèixer davant notari, a fi d’atorgar la corresponent escriptura en compliment dels
requisits formals exigits en la Llei de Societats de Capital i la resta de legislació aplicable,
fins a la inscripció en el Registre Mercantil.
SISÈ.- La despesa es farà efectiva amb càrrec a la partida del pressupost municipal de
l’exercici 2020 0120 02 4330 850.90.00, segons figura en el document de retenció de crèdit
núm. 01946 200012789.
SETÈ.- ANOTAR a l’Inventari de Béns de la Corporació, les noves accions, un cop subscrita
l’aportació de capital prevista en aquest acord.
VUITÈ.- TRASLLADAR els precedents acords al Gabinet de l’alcaldia, a l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, a la Secretaria General, a la
Intervenció General Municipal, a la Tresoreria i a la Secció de Contractació i Patrimoni de
l’Ajuntament.
NOVÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la societat Fira 2000, SA, a la Generalitat de Catalunya,
a l’Ajuntament de Barcelona, a la Diputació de Barcelona, a l’Àrea Metropolitana de
Barcelona i la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 9 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto al dictamen número 9, respecto a la renuncia por parte del ayuntamiento, de
delegar las funciones de inspección tributaria del IAE a favor de la Diputación. En el
expediente se manifestó las dificultades organizativas actuales que no permiten realizar de
manera óptima, las funciones inspectoras del IAE con eficacia por lo que se considera
necesario renunciar a la delegación de la inspección.
Somos conocedores que otros municipios de nuestro entorno más cercano ya han delegado
en la Diputación esta función. Creemos que es una manera de optimizar los recursos de la
Diputación.
Entendemos que de una manera centralizada y si se hace de una manera correcta será
capaz de llevar con éxito esta gestión y por tanto el PP votará a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí gràcies, hem de dir que ens va sorprendre inicialment una proposta d’aquestes
característiques en aquest moment, en que les restriccions de mobilitat semblaven fer
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aconsellable la màxima proximitat entre els organismes inspectors i els obligats tributaris
subjectes als mateixos.
Tot i així sembla que pot tenir raó de ser el que planteja l’equip de govern, i, per tant, amb
aquest objectiu de poder fer amb major eficàcia una tasca inspectora que englobi la totalitat
de l’activitat de les empreses a la província de Barcelona podria garantir una major eficàcia
en aquesta funció.
Sempre i quan es pugui continuant accedint a la informació censal d’aquest tribut per tal de
garantir el contrast d’informacions necessari per a la tasca pròpia de l’administració
municipal, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciaríem favorablement en aquest punt
de l’ordre del dia.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Es una cuestión que nos preocupa, hay que ver un poco, en fin, la segunda ciudad de
Cataluña creo que tiene la suficiente fuerza como para tener un servicio de inspección
propio.
Nos resulta inconcebible que nos digan que estudios preliminares, no sería mejor hacer esta
delegación después de los estudios. O estamos confundidos en la lectura o nos parece que
los estudios ya los tenían que tener claros, ¿no?
En definitiva, no sabemos qué hacer, en este momento estoy entre Pinto y Valdemoro, no
sé si abstenerme o aprobarlo.
Claro, lamento mucho que digan que hacen unos estudios y que en función de los estudios
lo harán. Pero si ya han tomado la decisión, no sé.
En cualquier caso como vemos que saldrá adelante, si resulta más eficiente y beneficioso
para el ciudadano, nos vamos a abstener como prevención.
Pero hagan un favor, las decisiones se toman después de los estudios. Igual lo he leído mal.
De momento nos vamos a abstener.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Amb aquest dictamen que votarem a favor estem renunciant a la delegació de les funcions
d’inspecció tributària. Per tant, ja ens va comunicar a les comissions informatives que en
principi l’Ajuntament el que fa, és renunciar a la gestió de l’IAE qui és qui té la competència
per després poder passar-ho a la Diputació de Barcelona, és el que vam entendre en el seu
moment.
També voldríem saber dues coses, quins impostos, quines taxes, té previst passar per
gestionar a la Diputació de Barcelona, crec que no serà l’únic impost que es vol cedir.
I també voldríem saber, els treballadors i treballadores que continuen en la inspecció
tributària doncs a quines àrees de l’ajuntament aniran a parar els seus llocs de treball.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Intento tenir més èxit que el que vaig tenir a la comissió informativa. Què estem fent avui?
Avui el que fem és, retornar a l’Estat la inspecció de l’IAE perquè nosaltres fèiem la
inspecció per delegació del Ministeri. Per tant, això nosaltres no ho podem delegar a un
tercer. Ho hem de retornar perquè l’Estat en tot cas, s’ocupi de delegar en un tercer.
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Això ho hem de fer ara perquè si volem que sigui efectiu a data 1 de gener, tota la tramitació
ha d’estar feta com a mínim 2 mesos abans de que acabi la tramitació. Per tant, com a
mínim a l’octubre això ha de ser efectiu.
Perquè el Ple de la Diputació ho pugui demanar abans dels dos mesos, nosaltres hem de
renunciar abans. Per això ho fem en aquest moment.
El Sr. Miguel García deia que estem fent uns estudis, el que fem és acabar de treballar amb
la Diputació el conjunt de model de traspàs, que està quasi acabat. I amb això contestaríem
al Sr. Toni García, la idea amb la Diputació, és anar a un model que ja tenen estès en altres
municipis, Badalona, Terrassa, on cediríem la pràctica totalitat d’impostos i alguna taxa i la
part executiva a la Diputació.
Evidentment, deia la Sra. Lozano, no perdrem la proximitat. La idea és que l’organisme de
recaptació de la Diputació, tingui la seva oficina pel que respecta a L’Hospitalet al propi
L’Hospitalet. Estem treballant perquè sigui en el mateix entorn d’on és ara, al carrer Girona
de la nostra ciutat.
Com deia el Sr. García, i què passarà amb la plantilla?, la idea és que hi haurà una bona
part d’aquesta plantilla que continuen sent treballadors de l’Ajuntament i per tant cobrant de
l’Ajuntament, es produirà de manera compensada de la Diputació. És a dir la Diputació ens
tornarà els diners d’aquests treballadors que treballin a través d’un conveni amb la Diputació
per l’activitat que desenvoluparan en l’àmbit tributari de la pròpia Diputació.
Per tant, els treballadors no es modificaran i amb una mica de sort, ni es mouran del seu lloc
de treball. Una part encara continuarà a gestió tributària perquè encara hi haurà tasques que
continuarà desenvolupant l’Ajuntament.

SRA. ALCALDESSA
No em consten més intervencions, no sé si el Sr. García ha canviat d’opinió o no, però
procedirem a la votació.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Si me permite Alcaldesa, en honor a la verdad, desgraciadamente oigo tan mal, que no
acabo de entender las explicaciones del Sr. Belver.
Las dudas que teníamos siguen persistiendo, en cualquier caso tampoco nuestra abstención
va a ser muy importante. Como no me han quedado claro algunas cosas voy a mantener la
abstención. Voy a tener que buscar algún medio para oír mejor.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, no tanto en el Pleno pero personalmente estaría bien que pudiera hablar con el
teniente de alcalde para que le pudiera explicar con más detalle el contenido de estas
cuestiones.
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.
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PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
ACORD 9.APROVACIÓ DE LA RENÚNCIA PER PART DE L’AJUNTAMENT DE LA
DELEGACIÓ DE LES FUNCIONS D’INSPECCIÓ TRIBUTÀRIA DE L’IMPOST SOBRE
ACTIVITATS ECONÒMIQUES. AJT/33701/2020
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 i M.
Dolores Ramos Zafra; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero;
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i
amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Cristóbal Plaza Lao,
regidor del grup polític municipal del PSC, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
VISTA la provisió del tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, on disposa s’iniciï l’expedient administratiu per renunciar a la delegació
de la Inspecció de l’Impost sobre activitats Econòmiques (en endavant IAE).
VIST que, en sessió de data 7 de novembre de 1991, es va donar compte al Ple de
l’ajuntament i es va ratificar el contingut del decret del Excm. Sr. Alcalde de 15 d’octubre de
1991 en el que s’acordava sol·licitar de l’Excm. Sr. Ministre d’Economia i Hisenda les
funcions d’inspecció de l’IAE en el termes del Reial Decret 1172/91, de 26 de juliol. Aquesta
delegació de la competència de la Inspecció de l’IAE es va atorgar a través de l’Ordre de 13
de juliol de 1992, (BOE 23 de juliol de 1992), corregida per l’Ordre de 30 de setembre de
1992 (BOE 15 d’octubre de 1992, c. de e. BOE de 27 d’octubre de 1992).
VIST que actualment l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat realitza la gestió tributària de
l’IAE de competència pròpia, atribuïda pel Real Decret Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5
de març, que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals ( en
endavant TRLHL), i té delegada la competència de la Inspecció tributària de les quotes
municipals.
VIST la memòria justificativa de la renúncia a aquesta delegació del director de l’Òrgan de
Gestió Tributària i el Director de Serveis d’Hisenda i Serveis Centrals de 26 de juny de 2020,
i l’informe complementari de 27 de juliol de 2020, on es posa de manifest les dificultats
organitzatives actuals que no permeten realitzar les funcions inspectores de l’IAE amb
l’eficàcia corresponent i per tant es considera convenient renunciar a la delegació de la
Inspecció de l’IAE atorgada per l’Administració Tributària de l’Estat.
VIST que, de conformitat amb l’article 91.3 del TRLHL, la Inspecció de l’IAE es portarà a
terme pels òrgans competents de l’Administració Tributària de l’Estat, sense perjudici de les
delegacions que es puguin realitzar en els ajuntament i en altres entitats locals que ho
sol·licitin, tot això en els termes que es disposi pel Ministeri d’Hisenda.
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VIST que l’article 6 de l’Ordre de 10 de juny de 1992, que desenvolupa la delegació i
col·laboració en la inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, estableix que una
vegada atorgada la delegació de funcions s’entendrà vigent llevat entre d’altres per renúncia
expressa de l’entitat en qui s’ha delegat, mitjançant acord adoptat amb antelació mínima de
dos mesos a l’inici de l’any natural a partir del qual hagi de tenir efecte. La renúncia s’ha de
comunicar a través de la Delegació de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, i s’ha
de publicar per mitjà de la corresponent Ordre del Ministeri en el Butlletí Oficial de l’Estat.
VIST que l’òrgan competent per aprovar la renúncia a la delegació de competències és el
Ple de l’Ajuntament, d’acord amb l’article 27.7 i 123.1.p) de la LRBRL i que és necessària la
majoria simple del nombre legal de membres de la corporació de conformitat amb l’article
123.2 de la LRBRL.
VIST l’informe jurídic proposta i la documentació que integra aquest expedient.
VIST l’informe de la Secretaria General del Ple amb número de referència L’H 23/2020.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de del l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- RENUNCIAR amb efectes 1 de gener de 2021, a la delegació de la competència
de la Inspecció de l’Impost sobre Activitats Econòmiques, que va ser atorgada a través de
l’Ordre de 13 de juliol de 1992, (BOE 23 de juliol de 1992), corregida per l’Ordre de 30 de
setembre de 1992 (BOE 15 d’octubre de 1992, c. de e. BOE de 27 d’octubre de 1992).
SEGON.- NOTIFICAR l’acord de renúncia a la Delegació de Barcelona de l’Agència Estatal
de l’Administració Tributària.
TERCER.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord al Tribunal Econòmic Administratiu de
l’Hospitalet.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 10 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Sí, Sra. Sonia Esplugas tiene la palabra.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Simplemente queríamos pues destacar que para el Plan anual de control financiero para el
año 2020 entendemos perfectamente que la situación sobrevenida ha cambiado por
completo las previsiones realizadas.
Por tanto estamos totalmente de acuerdo. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Molt brevíssimament, considerem justificats, prou raonats i raonables els plantejaments de
la Intervenció, donat que la suspensió de terminis aprovada per a fer front a la COVID-19 ha
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dificultat prou les operacions de control, i a més a més amb les obres a l’edifici B, que es
faci impossible el seu compliment.
D’altra banda els terminis dels que se’ns donen compte ens semblen assumibles. Ens
donem per assabentats i em sembla correcte el plantejament que fa la Intervenció.

ACORD 10.- DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL
FINANCER PER L’ANY 2020, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE
L’EXERCICI 2019 DE L’AJUNTAMENT I ELS SEUS ENS DEPENDENTS. AJT/7351/2020
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 Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, previ dictamen
de la Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple de la resolució núm.
7036/2020, de la Intervenció General, de data 24 de juliol, que literalment diu:
“RESOLUCIÓ RELATIVA A LA MODIFICACIÓ DEL PLA ANUAL DE CONTROL FINANCER
PER A L’ANY 2020, REFERIT A L’ACTIVITAT ECONOMICOFINANCERA DE L’EXERCICI
2019 DE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT I ELS SEUS ENS
DEPENDENTS
Atès el que disposa l’article 130 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de Bases de Règim Local i
les competències que atorga a la Intervenció General Municipal el Reial Decret Legislatiu
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, així com els articles 28 i 29 del Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament
de l’Hospitalet de Llobregat.
Per resolució de la Intervenció General Municipal núm. 1198/2020, de 5 de febrer de 2020,
s’aprovà el Pla anual de Control Financer de l’activitat economicofinancera de d’exercici
2019 de l’Ajuntament de l’Hospitalet i dels seus ens dependents, en compliment del que
disposen els articles 213 i següents 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 i el Reial Decret 424/2017,
de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector
Públic Local.
El Ple municipal en sessió del 26 de febrer de 2020 restà assabentat de la resolució de la
Intervenció General Municipal per la qual s’aprovà el Pla anual de control financer 2020.
L’article 31.4 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que el Pla anual de control
financer podrà ser modificat com a conseqüència de l'execució de controls en virtut de
sol·licitud o mandat legal, variacions en l'estructura de les entitats objecte de control,
insuficiència de mitjans o per altres raons degudament ponderades i que la modificació del
Pla anual de control financer modificat serà remès a efectes informatius al Ple.
Vist l’informe de la Interventora General Municipal número 97/2020, de 24 de juliol de 2020,
en el qual s’exposen els motius que justifiquen la modificació del Pla anual de control
financer de l’exercici 2020 referit a l’activitat economicofinancera de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i els seus ens dependents de l’exercici 2019 a causa de la pandèmia generada
pel COVID-19, en aplicació de l’article 31.4 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual
es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del Sector Públic Local.
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La Interventora General Municipal, fent ús de les facultats que li reconeix l’article 29 del
reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en virtut
del que disposen els articles 130, 133 i 134 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local,
RESOL:
PRIMER.- APROVAR la modificació del Pla Anual de Control Financer 2020 referit a
l’activitat economicofinancera de l’exercici 2019 de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
i els seus ens dependents i aprovat mitjançant la Resolució de la Intervenció General
Municipal 1198/2020, de 5 de febrer de 2020, en el sentit de:
I.

ESTABLIR com a termini màxim per a l’emissió dels informes definitius de control
financer previstos en el PACF 2020 el 15 de desembre de 2020.

II.

INCLOURE en l’Informe d’auditoria de compliment de la societat municipal La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals SA que abasta l’anàlisi del compte
d’explotació per línies d’activitat de la societat, la verificació del compliment en
matèria de contractació i personal, i de les liquidacions econòmiques de les
encomanes de gestió, de l’exercici 2019, els resultats de l’informe amb el mateix
abast previst per l’exercici 2018.

III.

ESTABLIR que serà la Intervenció General Municipal qui concretarà amb els
auditors coadjuvants les dates concretes d’entrega de cadascun dels informes del
PACF2020 mitjançant la reformulació dels encàrrecs que se’ls van realitzar

SEGON.- PROPOSAR al Tinent d’Alcalde de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports que sotmeti a coneixement del Ple la modificació del “Pla Anual de
Control Financer per l’any 2020” referit a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2019 de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat i els seus ens dependents.
TERCER.- COMUNICAR els presents acords al Tinent d’Alcalde de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports i al Servei de Control Intern de la Gestió Econòmica i
Financera de la Intervenció General Municipal.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 11 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Sonia Esplugas tiene la palabra.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular se va a abstener, en este expediente respecto a
la modificación de crédito 35. Es una modificación que asciende a más de 800.000 euros.
En ella se detallan varios estudios y trabajos técnicos de la administración electrónica y
proyectos de mejora por 91.000 euros. Estudios y trabajos técnicos por parte de la Gerencia
Municipal por 78.000 euros. Préstamos y otras operaciones financieras, intereses
préstamos, 200.000 euros.
Y nos sorprende encontrar otra partida en la que nos dice: “Altres despeses diverses
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funcions no classificades” por un importe de más de 76.000 euros.
Por tanto entendemos que hay operaciones financieras a las que tenemos que hacer frente,
entendemos que haya estudios técnicos derivados de la situación que vivimos a día de hoy.
Pero no entendemos a que se refieren con estos otros gastos.
Por tanto nos vamos a abstener gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Dèiem als anteriors plens virtuals, que L’Hospitalet En Comú Podem
n’érem conscients de que l’ impacte social, econòmic i laboral de la pandèmia de la COVID19 sobre les ja deteriorades condicions de vida de la ciutadania, no permetria executar el
pressupost que vam aprovar el passat mes de febrer, i que aquesta execució s’aniria
allunyant cada cop més del mateix, sent necessaris tots els recursos que es poguessin
obtenir.
Recordàvem que ens hem expressat de manera reiterada que no compartim el recurs
excessivament freqüent de l’equip de govern a la tècnica de la modificació de crèdit.
I tot i així plantejàvem que no definiríem els nostres posicionaments en funció de la figura
emprada, sinó de la procedència i destinació dels crèdits objecte de modificació i de les
prioritats polítiques que defineixen els mateixos.
Al cas de la modificació de crèdit que se’ns porta a consideració, es tracta d’un suplement
de crèdit per atendre despeses de personal, concretament de Seguretat Social a càrrec de
l’ocupador.
Si bé inicialment la referència a la modificació de crèdit 129, en tràmit d’aprovació a Junta de
Govern Local ens va portar a pensar que podria tractar-se de despeses de Seguretat Social,
associades a l’aplicació dels acords del conveni col·lectiu, hem de reconèixer que estem
una mica confuses, ja que una anàlisi més detallada ens porta a la conclusió de que al
pressupost 2020 s’hauria pogut ometre la cotització a la Seguretat Social del personal
adscrit a protecció de la salubritat pública, serveis socials i seguretat i ordre públic. Els hi
agrairíem si ens ho poden aclarir.
No obstant, sigui un supòsit o l’altre, el que és indubtable és que no és possible deixar
aquest personal municipal sense cotització a la Seguretat Social, especialment en un
moment com l’actual en que l’accés a prestacions resulta absolutament fonamental. En
conseqüència, ens posicionarem favorablement respecte a aquesta modificació de crèdit.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé gracies, per últim, Sr. García Valle.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Estamos igual que antes, estamos con unas dudas. Abstenerse uno sin tener claras las
coas pues… No vamos a votar en contra de que se pague la seguridad social a cargo del
ocupador de los trabajadores municipales, pero nos cuesta comprender cómo ha podido
descuadrarse del presupuesto 1.560.684,21 euros de esa partida.
Si hay una partida particularmente fácil de presupuestar es la correspondiente al personal,
por lo que confiamos nos expliquen qué situación excepcional se ha dado para que en el
primer semestre haya existido una insuficiencia de crédito de más de un millón y medio para

…/…

56

pagar la seguridad social, porque si no son ni capaces, nosotros creemos que sí, de
presupuestar la seguridad social de los trabajadores, la cosa puede ser preocupante.
No lo vemos claro pero voy a reservar el voto a ver si el Sr. Fran Belver me puede aclarar
esta duda y esperemos que no sea una sanción. O sea que en principio tenía abstención.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Una aclaración a la Sra. Esplugas. Usted hacía referencia a unas partidas, esas son las de
origen, las que miramos, no dónde va el dinero. De esas que usted decía, de 70 y pico mil
euros, altres despeses, de ahí es de donde quitamos el dinero, no a donde lo ponemos. El
destino de los fondos es a la seguridad social. ¿Por qué hemos de dotar a la seguridad
social diferente de cómo se hizo en el presupuesto? La cuestión fundamental, es por el
impacto de la modificación que ya se hizo el año pasado y que ya la vimos al final del año
cuando ya teníamos el presupuesto hecho, de la Guardia Urbana, de la modificación legal
de las jubilaciones anticipadas que se hizo y de las aportaciones extraordinarias por parte
de los empleadores en concepto de seguridad social.
Por tanto, al redactar el 2020 aún no conocíamos, no sabíamos, el impacto completo que
eso tenía.
Ahora que ya lo sabemos, hemos visto cual sería proyectado a final de año el impacto total
especialmente en ese programa y lo que hacemos es aportarlo al gasto necesario
especialmente en el programa de Guardia Urbana y la complementariedad legal de las
jubilaciones anticipadas.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Creo que no ha aportado demasiado, pero bueno sí, una pequeña aclaración que puede ser
suficiente.
En cualquier caso, con la experiencia de este gobierno que lleva tantos años, es raro. Ya no
andamos muy finos, si se sabía que esto había de pasar, pues, hombre un aproximado.
De manera que creo que no anduvieron muy finos, pero se justifica para donde ha ido.
Cuando los expedientes de modificación, los explican bien y se justifican, pues nada que
decir.
A pesar de que no ha quedado claro al cien por cien creo que sí, algo hemos adelantado.
Por lo tanto votaremos a favor. Gracias.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 11 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 11.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 35
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 130/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT
DE CRÈDIT. AJT/37855/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
25 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
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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 i M.
Dolores Ramos Zafra; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero;
dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Cristóbal Plaza Lao,
regidor del grup polític municipal del PSC, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 104/2020 de compliment de
la LOEPSF i 99/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 35 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 130/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdits (834.626,60 euros); d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
7.772.862,18
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.667.011,76
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
58.195.698,00
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.115.034,42
834.626,60
5.383.242,56
-245.436,34
-697.809,74
-589.190,26
3.623.095,68
0,00
-500.000,00
0,00
38.135.211,47
0,00
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
58.195.698,00
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
97.870.072,89
5.486.795,10
0,00
12.229.383,61
31.398.692,75
21.576.007,19
319.595.698,00
DEFINITIU
96.049.661,02
116.020.006,29
1.015.000,00
22.039.902,00
0,00
46.596.602,27
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
319.595.698,00

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 12 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. En esta modificación de crédito número 38, el Partido Popular
también se va a abstener. Es una modificación de crédito de más de 700.000 euros.
Entre ellos, lo que se plantea es, la contratación menor del servicio de redacción del
proyecto ejecutivo de reurbanización de la plaza de la Font. También el proyecto de
contratación menor del servicio de redacción del proyecto ejecutivo para la instalación de un
ascensor en la avenida Can Serra, o por ejemplo la contratación menor para la redacción de
estudios previos de la casa de la música de L’Hospitalet, o el proyecto básico estructural de
las piscinas y anexo del complejo deportivo L’H Nord.
Todas estas inversiones, entendemos que tenían que estar planificadas en su momento y
ya planeadas.
No entendemos como esto, viene a través de una modificación de crédito. Por tanto sí que
puede haber una circunstancia concreta, otra de la modificación de más de 5.000 euros que
es desviación del pago de una certificación final de obra, sí que puede haber cierta
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diferencia, pero el resto del expediente pues no. Por tanto nos vamos a abstener.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Mi compañera la Sra. Lozano tiene problemas de conexión, si un caso hablo con ella que
tiene la intervención y mientras que intervenga el siguiente.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, Sr. García, su turno.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
En este expediente de modificación de los presupuestos nos vuelven a agrupar partidas
diversas en modo cajón de sastre, somos pesados lo hemos dicho muchas veces. Nos
vendría mucho mejor que las modificaciones de crédito se hicieran atendiendo a casos
particulares y no a cajón de sastre, que nos tenemos que abstener porque hay cosas en las
que estamos de acuerdo como antes pero ahora no.
En esta modificación, la primera, que incluyen una partida para la Casa de la música,
proyecto que hemos rechazado desde el principio y que nos parece aún menos justificable
en el actual contexto de la pandemia.
No nos parece que deba ser actualmente una prioridad invertir en un local de música en
vivo y menos que se haya concedido a una empresa de la ciudad sin abrirlo a concurso para
que pudiera optar al proyecto cualquiera que lo hubiera deseado.
En segundo lugar, no podemos avalar la dejadez en la vigilancia a la concesionaria del
polideportivo del Norte que tenía la obligación de mantener las instalaciones. No lo sabemos
seguro que existiera esa obligación, por eso lo queremos preguntar.
Finalmente, no nos parece muy estético avalar 3 contrataciones que casualmente ascienden
a un importe ligeramente inferior a los 18.000 euros que permiten la contratación a dedo.
No nos gusta ver tanto los 17.000 y pico, porque estamos ahí en el límite. Es posible que
algunas partidas puedan coincidir, pero son demasiadas coincidencias.
Luego aquí, 17.847,50 euros para la “redacción de estudios previos” de la Casa de la
música nos parece que da demasiado pie a un hipotético fraccionamiento de la contratación
que podría pensarse, podría llegar a pensar un tema un poco quisquilloso, llegar a ser no
quiero decir la palabra.
En definitiva, no nos convence esa forma. Confiamos en que se puedan evitar tentaciones,
les recordamos que estamos pendientes de ver todas estas cosas.
Lo de la Casa de la música es un despropósito. Y más en estos momentos. Que si 17.000
euros del local, que si el previo, que si tal. Al final nos gustaría saber, cuanto le va a costar a
los vecinos la Casa de la música, entre pitos y flautas. Nunca mejor dicho. Nos parece
lamentable, va a costar un dineral y no sé si el beneficio social es tanto. En definitiva nos
vamos a abstener por lo que he dicho.
Los cajones de sastre no nos gustan. No queremos por eso votar en contra porque hay
modificaciones de crédito justificadas.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Deciros que Núria está reiniciando el router, son cosas que pasan, dificultades de hacer el
pleno en virtual. Tenemos problemas técnicos, yo, voy a hacer la intervención por Núria,
donant per reproduïdes les consideracions efectuades al punt anterior i, per tant, entrant al
contingut del dictamen que ens ocupa.
Tant els crèdits extraordinaris anul·lats com l’alta efectuada pertanyen al Capítol 6, tractantse d’inversions reals, si bé en la pràctica totalitat dels casos, partides que haurien d’haver
estat previstes inicialment als pressupostos d’enguany, encara amb més raó si tenim en
compte que l’informe d’EPHUS posa de relleu amb molta intensitat la necessitat
d’escometre-les ara per a evitar que quedin endarrerides un any més.
Per L’Hospitalet En Comú Podem no és adequat traslladar a aquest ple la pressió, el que
podria entendre’s com falta de previsió de l’equip de govern, pel que fa a la inclusió de la
partida corresponent, emprant com a argument el factor estrictament temporal.
Tothom volem tenir la Casa de la música, o evitar el desbordament del clavegueram a la
zona de Santa Eulàlia, o solucionar el deteriorament estructural del vas de la piscina del LH
Nord, per posar només algunes de les inversions que se’ns porten a debat d’aquest ple. I
naturalment ens sembla correcte avençar actuacions prèvies pel PIM 2020-2023.
El que ja no ens sembla tan correcte és el continu recurs a la tècnica de la modificació de
crèdit per intentar aplicar sordina a l’evident falta de previsió al respecte.
Malgrat aquest fet, i en atenció a necessitats veïnals com facilitar l’accés al nou Casal de
Can Serra, L’Hospitalet En Comú Podem expressarem la nostra abstenció respecte al
dictamen número 12.

SRA. ALCALDESSA
Havia demanat també la paraula el senyor d’Esquerra, Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Nosaltres votarem a favor d’aquestes modificacions de crèdit perquè son inversions en les
que estem completament d’acord.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem reivindicat, la millora de l’espai
públic, la rehabilitació dels edificis municipals, el refós de la piscina del LH Nord, els
ascensors de Can Serra, o la Casa de la música.
En l’àmbit de la Casa de la música, deixeu-me que faci un parèntesi, perquè a vegades
veiem posicionaments en contra de la Casa de la música. Jo fa pocs mesos vaig poder
seguir una compareixença de la comissió de cultura de les diferents cases de la música que
hi ha al nostre país, un projecte impulsat i amb ADN de la nostra ciutat, i veia a tots els
grups polítics donant elogis al projecte de la Casa de la música al Parlament de Catalunya,
des del Partit Popular, Ciutadans, Socialistes, Comuns i Esquerra.
Per tant, aquest és un projecte important, un projecte socio-cultural ambiciós i reconegut.
Que promou la formació, dóna suport a la creació d’artistes a la nostra ciutat. I també
concert per grups novells que no poden sortir a l’escena musical.
Per tant, és molt important el projecte de la Casa de la musica perquè és un bé essencial
per la nostra societat.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Si, vostès veuen la modificació de crèdit, ara m’ho repassava per si no era així, però és així,
les partides d’origen son actuacions de condicionament d’espai públic i l’altre rehabilitació i
adequació d’edificis municipals.
Aquestes són dos partides de caire general, una vegada coneixem el preu aproximat,
perquè s’ha fet la relació de plecs aproximats, veure quan es produirà els imports i fer una
relació de crèdit, per tant la documentació comptable. No és com algun de vostès deien, és
una improvisació.
Nosaltres ja teníem aquests diners per fer actuacions a l’espai públic. En el moment en que
sabem aproximadament, perquè hem fet el plec de condicions, que costarà la redacció del
projecte la plaça de la Font, fem una modificació de la partida general a la concreta. I és a
partir d’aquí on s’inicia el procediment. No fem el projecte de la plaça de la Font, d’una
partida provinent de despeses de compres de llibres a les biblioteques. És la de
condicionament de l’espai públic, que és el que farem, i quan hi ha la contractació la votem.
Després, miri, per nosaltres els temes de cultura, son fonamentals. I en un moment com
aquest, de crisis, encara més.
Si no sortim amb cultura, no sortirem. Per tant, no deixarem d’invertir, no pararem d’invertir
en cultura. I el projecte de la Casa de la música és un projecte d’èxit a tota Catalunya.
I a L’Hospitalet tenim l’enorme sort d’haver començat a apostar per aquesta aposta. I
continua sent valida i creixent pel volum d’èxit que té. Més cabuda als joves de la nostra
ciutat perquè puguin ser en el futur referencia en el món de la cultura i especialment en el
món de la música.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Molt breu. Para darle tres detalles al Sr. Miguel García, como bien ha dicho el Teniente de
alcalde.
Este año es el quinto aniversario de la Casa de la música, no es un proyecto nuevo. Si
usted hablara con miembros de su grupo municipal seguramente le informarían que una
concejala de su grupo político recientemente visitó y quedó maravillada por el proyecto que
se está desarrollando en la Casa de la música.
No es una empresa privada, es un convenio a tres bandas. Ayuntamiento, Generalitat de
Catalunya, y en este caso, las salas Salamandras que es quien gestiona. Todo con luz y
taquígrafo, nada de oscurantismo como insinúa el Sr. Miguel García.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Nosotros no estamos en contra de la Casa de la música per sé. A nosotros como a todos,
nos parece que la cultura es buena e importante para la formación de nuestros jóvenes.
Estamos en contra del gran gasto que hay por parte del ayuntamiento. Mire sinceramente,
creo que hay que apoyar a la Casa de la música, pero estamos hablando de partidas
importantísimas. Al final ahí también hay negocio.
Dice el Sr. Fran Belver, si no salimos de esta con cultura no saldremos, bueno no. La cultura
tiene que estar presente siempre, pero oiga dígale a un señor que esté pasando
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prácticamente hambre física, por las noches escucho música, me viene bien, pero al final yo
tengo que llevar el pan a casa.
Por eso había que parar algunas cosas y esos recursos implementarlos en ciertas cosas
para evitar cosas que se pueden dar.
De todas maneras esto nace, sin hacer concurso, supone mucho dinero. Que todo el mundo
tenga claro que no estamos en contra de la Casa de la música, al contrario, pero hay
momentos que esta ciudad tiene donde invertir en cosas más urgentes.
Cuanto nos va a costar la Casa de la música entre pitos y flautas, porque cada día esto se
está incrementando. Al final el beneficio social es importante pero no podemos poner antes
el carro que los bueyes.
Creo sinceramente que está saliendo muy cara, no en contra de la Casa de la música. Si la
gente pasa hambre sí que no saldremos. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 38
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT
ALS EXPEDIENTS 125 I 133/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 128/2020 DE BAIXA PER ANUL.LACIÓ/
SUPLEMENT DE CRÈDIT. AJT/39873/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández i M.
Dolores Ramos Zafra i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i amb 7 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narváez; dels representants
de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en
el moment de la votació, estant absents el Sr. Cristóbal Plaza Lao, regidor del grup polític
municipal del PSC, i el Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal
de Cs; adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris i
Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i
177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 105/2020 de compliment de
la LOEPSF i 102/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 38 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als expedients 125 i 133/2020 en la modalitat de Baixa
per anul·lació/Crèdit Extraordinari (765.691,44 euros) i 128/2020 en la modalitat de Baixa
per anul·lació/Suplement de Crèdits (5.004,99 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
114.906,56
0,00 28.895.940,02
8.157.734,65
0,00 98.254.945,36
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.667.011,76
0,00 12.229.383,61
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
58.580.570,47
0,00 319.980.570,47
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

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

6.073.815,39
5.398.524,32
-1.287.000,00
3.623.095,68
-500.000,00
38.135.211,47

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

2.129.841,23
108.564,18
4.898.518,20
58.580.570,47

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

0,00 96.173.815,39
0,00 116.280.724,39
0,00
1.015.000,00
0,00 22.039.902,00
0,00
0,00
770.696,43 46.596.602,27
-770.696,43
0,00 10.536.394,72
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 319.980.570,47

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

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular votaremos en contra de la cuenta general.
Antes de mi intervención, quisiera compartir y agradecer de manera especial al equipo de
Intervención por su predisposición para poder tener la información de manera telemática. Ha
sido un año atípico. Agradecer de manera especial su compromiso y predisposición.
Bien, el Partido Popular como decía, votará en contra de la cuenta general. Como ya viene
siendo un clásico, la cuenta general que el equipo de gobierno hoy nos presenta para su
aprobación dista mucho del presupuesto de 2019.
Tampoco decimos nada nuevo cuando volvemos a criticar el uso y abuso excesivo de las
modificaciones de crédito, lo hemos dicho ya en muchas ocasiones. Ya no en cuentas
generales anteriores, sino cada vez que viene una modificación de crédito al Pleno. Es una
herramienta extraordinaria que ustedes han convertido en ordinaria.
Nos preocupa que se haya adoptado por parte de la presidencia, acuerdos contrarios a las
objeciones de la Intervención. Se han adoptado acuerdos y resoluciones con omisión del
trámite de fiscalización previa. Se han detectado anomalías en materia de ingresos.
También observamos que los plazos de pago siguen siendo por lo general correctos más o
menos, de media son de 5 días de pago, por lo general. Pero no es así en el caso de la
Farga que se sitúa en 14 días de media y mucho menos la Fundación Arranz Bravo de 26
días de media.
La cuenta general un año más es la pretensión del equipo de gobierno que quiere mejorar
ajustándose al presupuesto inicial, pero la realidad es que cada año nos encontramos
prácticamente con las mismas recomendaciones. Parece que no se atiende bien las
advertencias que se hacen desde Intervención general, que finalmente no son oídas, ni
implementadas a pesar de las advertencias.
En ese sentido, desde el Partido Popular queremos poner de relieve las recomendaciones
que se hacen desde Intervención general, respecto a la planificación y programación
presupuestaria, memoria de costes y rendimiento de los servicios públicos.
Desde Intervención y hacemos nuestras también esas recomendaciones, piden incorporar
en el presupuesto los objetivos definidos, programa de inversiones municipales. También
implantar un instrumento de gestión presupuestaria que incorpore objetivos con indicadores
de seguimiento. Impulsar de forma decidida a la contabilidad interna.
Nos preocupa el tema de la contratación pública, atendiendo a que hay expedientes en el
que se ha omitido la fiscalización previa de la Intervención.
También pide aprobar un plan anual de contratación corporativo. También implantar un
procedimiento de gestión adecuado que, aporte garantías suficientes para iniciar la
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tramitación de los expedientes con el tiempo suficiente. Respecto a los contratos menores,
corregir las deficiencias en los contratos menores.
Implantación de un control informático. Desde el Partido Popular creemos necesario
también aprobar todo el tema de subvenciones, aprobar un nuevo reglamento y en cualquier
caso instamos a poner soluciones también al tema de la Farga, en el sentido de que cada
año pierde dinero y hay que hacer una reflexión conjunta.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Afortunadament ja estic, la tècnica a vegades juga males passades.
Voldríem fer en primer lloc, reconèixer la tasca que desenvolupen, tant el servei de
comptabilitat, com la pròpia Intervenció d’aquest Ajuntament, que han fet possible que
puguem tenir a les nostres mans els informes i documents que avui se’ns porten a
consideració.
Així com un agraïment a les treballadores municipals, que tantes facilitats ens han donat per
tal de poder fer la consulta de la documentació del compte general, en dates en que hi ha
precisament menys disponibilitat de personal, com és el mes d’agost, oferint-se fins i tot a
proporcionar-nos aquesta informació durant el seu període de vacances, fins i tot en format
on-line. El cert és que ens ho han fet tot molt més fàcil. I voldríem expressar aquest
reconeixement.
Des d’una perspectiva de correcció tècnica, considerem que els informes i documentació
objecte del present punt de l’ordre del dia, en reflecteixen fidelment la situació patrimonial
d’aquesta administració municipal i de les seves entitats dependents a la liquidació de
l’exercici 2019, donant informació detallada i suficient sobre l’execució pressupostària, és a
dir, sobre els recursos obtinguts i l’aplicació dels mateixos.
Informació que complementada amb els informes definitius de control financer, en permeten
seguir la seva evolució, així com l’històric de la mateixa.
Ara bé, dit això, respecte a l’aprovació del compte general corresponent a l’exercici 2019, la
nostra posició política serà desfavorable a l’aprovació.
Tenint en consideració pel que fa a la resolució de la tinença d’alcaldia de planificació,
projectes estratègics i hisenda, per la qual s’aprova la liquidació del pressupost de
l’ajuntament corresponent a l’exercici 2019, simplement un petit apunt relacionat amb una
qüestió que L’Hospitalet En Comú Podem hem situat recurrentment al llarg d’aquest temps.
El fet de que l’execució pressupostària durant l’exercici 2019 ha estat allunyada del
pressupost inicialment aprovat, no només pel que fa a l’excessiva freqüència d’utilització de
la tècnica de la modificació de crèdit, sinó també a la destinació que es dóna a aquests
crèdits, no sempre coincidents amb la filosofia del pressupost inicial, que defineix prioritats
polítiques no compatibles amb els compromisos adquirits amb les veïnes de la nostra ciutat
pel grup municipal de L’Hospitalet En Comú Podem, més enllà de la posició política
desfavorable respecte a l’aprovació del mateix, que ja es va expressar al seu moment.
Tampoc es pot deixar de tenir present l’informe d’Intervenció sobre la liquidació del
pressupost, i que fa referència a objeccions essencials de la Intervenció, pròrrogues en la
prestació de serveis no previstes a les condicions contractuals.
O a la totalitat dels 38 acords fiscalitzats l’any 2019 amb omissió de fiscalització prèvia que
han estat adoptats a Junta de Govern Local, sense que en cap cas hagin estat adoptats pel
Ple, la qual cosa no deixa de tenir una certa lògica, si em permeten, perversa en termes
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democràtics, però lògica. I si els classifiquem per àrees, 15 dels mateixos corresponen a
l’àrea d’Innovació i Cultura, el 39,47%.
O 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 voldríem expressar la nostra preocupació, no tant per les notes desfavorables que
conté l’informe, que també, sinó per la constatació del fet de que es continuen reproduint els
mateixos problemes, pel que fa a l’aplicació de la tramitació dels contractes inferiors a 5.000
euros, contractes menors, quelcom que hem pogut constatar com a resultat de la consulta
de la documentació a que s’ha tingut accés.
Motius pels quals mantenim les nostres reserves respecte a aquest compte general, resultat
de la liquidació d’aquest pressupost 2019.
Voldríem fer així mateix una última consideració. Ens suscita molts dubtes de caràcter legal,
associats a la possible assumpció de responsabilitats jurídiques, com a resultat de l’acord
d’aquest Ple municipal, validar el compte general d’un exercici en el que desconeixem si una
de les entitats, com és el Consell Esportiu, que apareix referenciada entre les destinatàries
de fons públics, podria haver incorregut en greus irregularitats mereixedores, fins i tot,
d’actuacions penals, com a resultat de les quals haurien de ser reintegrats íntegrament els
imports percebuts. Situació que ens ha portat al grup municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem a personar-nos com a acusació popular al procés judicial, donada la falta
d’informació tipus al respecte.
I dubtes també de caràcter ètic, per entendre que els drets dels veïns i veïnes de la nostra
ciutat no serien prou emparats, si no posem de relleu aquesta situació i qüestionem la
correcció de la mateixa.
Partint de la base de que el partit al govern, juntament amb Ciutadans, va rebutjar una
proposta de personar-se com a acusació particular, per tal de complir amb la seva obligació
legal i garantir el necessari rescabalament dels danys ocasionats a les finances de la nostra
ciutat, en un moment en que són necessàries totes les quanties per a atendre les moltes
necessitats de la ciutadania. Situació que ens ha portat a personar-nos com a acusació
popular.
En base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem expressarem el nostre vot
desfavorable a l’aprovació del compte general 2019.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Buenos días, en primer lugar damos las gracias a todo el equipo de Intervención y a los
trabajadores, tanto del departamento de contabilidad como Intervención por su trabajo, y
más este año, que a nadie se le escapa poner en marcha el teletrabajo y una dedicación
mucho más intensa de lo habitual.
Por otro lado, adicionalmente a nuestras observaciones que venimos haciendo desde todo
el mandato anterior, el excesivo uso y a veces abuso de las modificaciones de crédito.
Muchas de las cuales son debidas a una deficiencia en la formulación del presupuesto
municipal y también al excesivo uso de contratos menores. Una figura que se libra de la
fiscalización y pensando bien en el mejor de los casos, denotaría una falta de planificación
presupuestaria.
Este año especialmente, sin entrar en otros detalles, no se nos puede escapar, es que las
cuentas tienen que ser un fiel reflejo contable, y después de que en los dos últimos años se
ha pasado por alto la reducción patrimonial de casi 7 millones por la reducción de capital de
la Fira, nos ha llevado a aprobar cuentas ficticias. No podemos abalar estas cuentas. Y nos
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abstenemos.
Aprovecho para decirle al Sr. Belver que lo que si entendemos del origen de las
modificaciones de crédito y la aplicación presupuestaria, lo ha explicado muy bien, pero no
sería la primera vez que en una misma modificación de crédito, se aprovecha para colocar
alguna otra partida que nada tiene que ver con el origen presupuestario.
Normalmente encontramos modificaciones de crédito en las que se cuela otra cosa que no
es del mismo origen de fondos. Muchas gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu. Sumar-me ara i durant tot l’any a l’agraïment al conjunt de treballadors i
treballadores d’Intervenció, de comptabilitat i de tots el serveis econòmics de la casa, com
afortunadament de la majoria o la gran totalitat de la plantilla de l’Ajuntament, que
desenvolupa la seva tasca d’una manera prou eficient.
Respecte d’algunes de les qüestions que s’han plantejat. És evident que tenim la
competència i la responsabilitat de gestionar fons públics, hem d’anar a buscar
l’excel·lència, hem d’anar a buscar la gestió immaculada. Però dir-li que massa sovint, ens
centrem en unes qüestions, ho entenc des del punt de vista d’oposició, ens anem a centrar
en el 0,2%, o les 1,2% de les incidències, és allà on trobem la nostra palanca per sustentar
la critica.
És evident que en les modificacions de crèdit, Ple darrera Ple, és un tema de debat
recurrent.
Dir-li que en el cas del compte del 2019, el 95% de les modificacions de crèdit efectuades
eren necessàries, obligatòries, i només el 5% responen a gestions que en molts casos tenen
a veure amb serveis absolutament finalistes i perquè no diguin que fem populisme o no, no
els hi diré on van a parar, però ja els hi dic que són serveis absolutament finalistes.
És evident, com sempre diem, que tot és millorable. Em permeto la llicència, per part de la
Interventora, d’agrair-li la seva lectura detallada dels informes i en alguns casos el perfecte
resum que serveix per fer les intervencions. Perquè el que ens trobem és que l’informe de la
Intervenció que perfectament coneixem, perquè el debatem, l’estudiem cada any, intentem
millorar en aquelles recomanacions que se’ns fa, és prou bo que les intervencions es basin
des d’aquesta part més científica, més tècnica, vol dir que anem en la bona direcció.
Agrair el to en general de les seves paraules. La Sra. Lozano ja ho va fer l’any passat i
aquest any ho torna a fer, crec que val la pena nomenar, fa un esment, el compte general és
un reflex d’una imatge fidel de la situació d’aquesta casa. I això és l’element fonamental
quan es fa el compte.
Agrair que algú es fixi en aquell element essencial del compte general i per tant agrair
aquest reconeixement, com no podia ser d’una altra manera, dels serveis tècnics d’aquesta
casa, que són, al cap i a la fi, qui s’encarreguen de que tot allò que es fa, es faci seguint la
norma, reflectint exactament quina és l’activitat de l’ajuntament, i que finalment ho puguem
posar a disposició, no només del conjunt del consistori, sinó també de la població de la
ciutat. Moltes gràcies.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 13 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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ACORD 13.- APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL D’AQUESTA ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL, CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019. AJT/26751/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
13 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 i M.
Dolores Ramos Zafra; amb 9 vots d’abstenció dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez
i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González i amb 4 vots en contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Cristóbal Plaza Lao, regidor del grup polític municipal del PSC; 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 juny de
2019, publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la Comissió Especial
de Comptes el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la Viceintervenció Funció Comptable de la Intervenció General d’aquesta
Administració ha format, conforme disposa l’article 212.2) del Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i les
Regles 44 a 51 de la Instrucció del Model Normal de Comptabilitat Local, aprovada per
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, el Compte General de l’exercici de 2019,
comprensiu de la documentació que s’estableix a la normativa vigent abans invocada i que
es refereix a la de l’Ajuntament, així com els de la Societat Privada Municipal amb capital
íntegrament local “La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.” i la Fundació ArranzBravo.
ATÈS que la tramitació de l’expedient s’ha realitzat conforme disposa l’article 212.3 del
TRLRHL.
ATÈS el que disposa el Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats dels sector públic locals que desenvolupa l’article 213
del TRLRHL, i que preveu en els apartats 6 i 7 de l’article 15 que l’òrgan interventor elevarà
al Ple amb ocasió del retiment de comptes de la liquidació del pressupost, un informe anual
de totes les resolucions i acords adoptades pel President de l’entitat local i pel Ple de la
Corporació contràries als reparaments efectuats, així com un resum de les principals
anomalies en detectades en matèria d’ingressos i que, una vegada informat al Ple amb
ocasió del compte general es remetrà a l’òrgan de control extern autonòmic corresponent,
les citades resolucions, acords i anomalies acompanyats de la corresponent documentació.
VIST que la Intervenció General Municipal va emetre amb ocasió del retiment de comptes
de la liquidació del pressupost de l’ex. 2019, l’informe núm. 15/2020, de 9 de març. “Informe
anual sobre els acords i resolucions adoptades per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat
contraries a les objeccions de la Intervenció, sobre les anomalies en matèria d’ingressos,
així com els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, emès amb motiu
de la liquidació del pressupost de l’ex. 2019, i del que disposa l’article 218.3 del RD 2/2004,
de 5 de març, pel que s'aprova el text refós de la de la llei reguladora de les hisendes locals
i els apartats 6 i 7 de l’article 15 i l’apartat 2 de l’article 28 del Reial decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic
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local”, del qual en restà assabentat el Ple en data 29/04/20 de l’esmentat informe i de la
seva remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya el 09 de març de 2020.
ATÈS que l’article 37 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, estableix que l’òrgan
interventor haurà d’elaborar amb caràcter anual i amb ocasió de l’aprovació del Compte
general, l’informe resum dels resultats del control intern assenyalat a l’article 213 del
TRLRHL.
VIST que la Intervenció General ha emès amb ocasió de l’aprovació del Compte General de
l’exercici 2019, Intervenció General Municipal número 53/2020, de 13 de maig “Informe
resum dels resultats de control intern efectuat a l’exercici 2019 per la Intervenció General
Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat”.
VIST l’informe emès per la Intervenció General núm. 106/2020, de 25 d’agost, en relació a
l’aprovació del compte general, que es troba inclòs a l’expedient administratiu que es tramita
per a la seva aprovació.
VISTA l’acta de la Comissió Especial de Comptes corresponent a la sessió de 10/6/2020 i el
certificat emès per la Secretaria General del Ple de la sessió de 15/7/2020, constant-hi
també l’edicte publicat al Butlletí Oficial de la Província de data 21/07/2020 i el certificat del
Vicesecretari-Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local de data 24/08/2020 respecte al
resultat de l’exposició pública, sense reclamacions.
VIST l’article 212 del TRLRHL, en relació amb l’article 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i normativa concordant que conté el Decret
Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Especial de
Comptes,
ACORDA:
PRIMER. APROVAR el Compte General d’aquesta Administració Municipal corresponent a
l’exercici 2019, que va ser informat favorablement per la Comissió Especial de Comptes en
la seva sessió de 16/09/2020, i en el qual s’inclou l’informe de la Intervenció General
Municipal número 53/2020, de 13 de maig “Informe resum dels resultats de control intern
efectuat a l’exercici 2019 per la Intervenció General Municipal de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat” emès en compliment de l’article 37 del Reial decret 424/2017, de 28 d’abril,
pel qual es regula el règim jurídic del control intern de les entitats del sector públic local.
SEGON. En aplicació d’allò que aprovà l’Ajuntament Ple en la seva sessió de 3 de juliol de
1998, els Llibres de comptabilitat, Registres comptables i Estats anuals que conformen el
Compte General d’aquest Ajuntament han estat emmagatzemats en suport òptic i resten
dipositats al Servei de Comptabilitat de la Intervenció General.
TERCER. Traslladi’s a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, per ser l’òrgan competent
en matèria de control extern, en aplicació d'allò que disposa l'article 223 Text refós de la Llei
Reguladora de les Hisendes Locals i la seva pròpia Llei Reguladora, aquest acord i
l’expedient a que fa raó, a la que se li afegirà tota la documentació que l’integra i el disc
òptic que emmagatzema els llibres i registres de la comptabilitat de l'exercici de 2019.”
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II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS i PRECS i
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 14 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

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

ACORD 14.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 29, 30, 31, 32 i 33, DE 22 i 29
DE JULIOL, 5 D’AGOST i 2 i 9 DE SETEMBRE 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 29, 30, 31, 32 i 33, de 22 i 29 de juliol, 5 d’agost i 2 i 9 de
setembre 2020, respectivament.
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.

DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 15 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 9 AL 15 DE
SETEMBRE DE 2020, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 7734 AL 7826.
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/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de
govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del número 7734 de
data 9 de setembre al número 7826 de data 15 de setembre 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
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de la corporació presents a la sessió.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 16 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía, amb l’adhesió del Partit Popular de L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Abans de donar la paraula al Sr. Miguel Garcia, perquè faci la presentació hi ha algunes
esmenes que s’han de presentar in voce, en aquest Ple, per tant, dono la paraula al Sr.
Pepe Castro.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Bon dia Alcaldessa. En primer lloc, agrair al grup de Ciutadans el poder afegir-nos en
aquesta moció a través de les esmenes que ara citaré a continuació.
Nosaltres bàsicament el què fem, ho dic Alcaldessa perquè és una lectura molt llarga, és
esmenar la part expositiva per posar en igualtat de drets, des del nostre punt de vista, i així
ho han entès i ho hem consensuat amb el grup de Ciutadans, el què es el fons social de
l’habitatge, el què és també el dret a un habitatge digne, reconegut en la nostra Constitució i
òbviament al dret a la propietat privada. Per tant, això fa canviar de forma significativa
l’exposició de motius, i a l’entorn d’això es desenvolupen els contextos...

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro jo li demanaria que més que expliqués el perquè, anés al gra, fes esment...

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
És que llegir això són més de cinc minuts Alcaldessa, per això ho dic. Clar, una solució
hagués estat compartir el text alternatiu a través de la pantalla, però no ho podem fer,
llavors, ho dic per no dilatar-nos en el temps.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Secretària, faig una pregunta de procediment, tot i que tothom, tots els grups polítics
tenen coneixement de quines són aquestes esmenes perquè s’han enviat al llarg de la nit,
entre ahir i aquest matí, però tots els grups han tingut accés i la pròpia Secretària té el text,
és necessari fer lectura de totes les esmenes? Pregunto.

SRA. SECRETÀRIA
Des del meu punt de vista l’esmena canvia tant la part expositiva com la part dispositiva de
la moció, i jo crec que s’ha de procedir a la seva lectura perquè tots els regidors sàpiguen
què és el què voten.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sr. Castro, té temps suficient per fer lectura de tot el què s’esmeni, així que
endavant.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Començo a llegir tota la moció, Alcaldessa, si no això és impossible. Per què hem esmenat
molts paràgrafs i hem introduït texts i hem suprimit texts i hem incorporat nous texts, llavors
això no és una lectura dispersa. Hem de llegir la moció, si li sembla.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro li dic que sí, que faci lectura de la moció.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
D’acord:
“Las estadísticas en relación al fenómeno de la ocupación deberían inducirnos a todos los
responsables políticos a una seria reflexión en torno a esta preocupante realidad. Desde
2015 a 2019 las denuncias por ocupación de inmuebles se han incrementado en España un
40,9%. En este primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, el
incremento ha sido del 5%. Cataluña (con 3.611) lidera el triste record de denuncias
representa el 48,4% del total de las denuncias formuladas en España (7.450). La provincia
de Barcelona, con 2.644 denuncias: el 73,3% de las formuladas en Cataluña y el 35,4% de
las presentadas en toda España; se alza al primer puesto y con gran diferencia respecto del
resto de provincias del país (datos publicados en diferentes medios de comunicación: La
Vanguardia 11/8/2020, EP data 13/8/2020, ABC 11/8/2020).
Es evidente que estas estadísticas no revelan la complejidad del fenómeno de la ocupación,
nos encontramos ante una realidad cuya solución ha de conjugar diferentes derechos
encontrados: el derecho a una vivienda para las familias más vulnerables y el derecho a la
propiedad privada y a la seguridad jurídica.
La función social de la propiedad, el derecho al acceso a una vivienda digna y el derecho a
la propiedad privada son preceptos constitucionales que debemos preservar y por lo tanto
deben coexistir en rango de igualdad. Pero en ningún caso se pueden amparar y/o defender
situaciones contrarias a la legislación vigente: de una ilegalidad no nace ningún derecho
(“ex iniuria non oritur ius”). Por lo tanto resulta igualmente censurable la usurpación de
bienes inmuebles como el mantenimiento del parque residencial en situación de
desocupación permanente.
Pese a que la ocupación ilegal de viviendas, despachos profesionales u otros inmuebles, sin
título que habilite a la posesión del mismo, puede constituir la comisión de diferentes tipos
delictivos: allanamiento de morada (cuando es la vivienda habitual del propietario o
arrendatario), o usurpación (cuando el inmueble ocupado no es vivienda habitual del
propietario o arrendatario); los propietarios o arrendadores de los mismos que se han visto
ilegalmente desposeídos de ellos, se encuentran, en muchas ocasiones, ante situaciones
absolutamente incompresibles en las que se amparan los derechos del ocupante en contra
de los derechos de su legítimo propietario o arrendador. Y, como es obvio, no nos referimos
a los grandes tenedores o especuladores inmobiliarios, cuyos intereses sobre los mismos
están lejos del disfrute permanente u ocasional de una vivienda o para complementar los
ingresos familiares.
En cualquier caso, con independencia de la tipificación penal, se hace necesario distinguir,
socialmente, entre las situaciones encuadradas en la extrema vulnerabilidad de las que
derivan de prácticas mafiosas que hay que erradicar y perseguir penalmente.
Es necesario fortalecer el principio de seguridad jurídica y, por tanto, de amparar el derecho
de todo ciudadano a la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos o
conductas. Los Poderes públicos han de actuar siempre bajo el imperio de la Ley y, por
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tanto, la ocupación ilegal y la desocupación permanente merecen el reproche de los
poderes públicos. Al problema habitacional de las familias vulnerables ha de darle una
respuesta urgente la Administración competente (en nuestro caso, la Generalitat de
Cataluña); Esta no puede pretender, ante su irresponsable falta de iniciativa, que cada cual
actúe por su cuenta incumpliendo las normas; esto produce, como por desgracia estamos
presenciando últimamente, la reacción de ciudadanos que ante la inseguridad que les
genera la ocupación ilegal empiezan a organizarse para atajarla, en ocasiones con
conductas contrarias a las Leyes vigentes.
Frente a esta realidad que, en muchas ocasiones, afecta a la seguridad y convivencia
ciudadana, los Ayuntamientos, como administraciones más cercanas, son las más
directamente implicadas en la problemática derivada de la ocupación ilegal de inmuebles,
de la desocupación permanente y la posible incidencia negativa en la normal convivencia
entre los ciudadanos de su municipio. Por ello, se ha de dotar a los Ayuntamientos de los
medios precisos para que puedan dar una respuesta adecuada a la necesidad habitacional
de las familias más vulnerables y, por otro lado, que puedan adoptar las medidas
preventivas para evitar o minimizar la comisión de los delitos asociados a la ocupación ilegal
y los problemas de convivencia derivados del fenómeno de la ocupación. Igualmente es
absolutamente necesario legislar para clarificar las competencias municipales en el
procedimiento sancionador por desocupación permanente de viviendas. En este sentido la
elaboración de un Plan municipal contra la ocupación ilegal que, a partir de un Censo de
viviendas ocupadas, abordara transversalmente y de forma ambiciosa la problemática de la
ocupación ilegal y la respuesta que ha de dar la Corporación a cada situación concreta
puede ser una herramienta que facilite la acción de los Ayuntamientos.
El Plan se podría vertebrar sobre tres ejes:
1.- Acopio, estudio y diagnóstico de la problemática de la ocupación ilegal desde la
perspectiva de la necesidad ocupacional de las familias más vulnerables, el pacífico disfrute
de la propiedad privada y la identificación de los focos de conflicto vecinal que puedan
derivarse de la ocupación ilegal.
2.- Establecimiento de los objetivos y estrategias para erradicar el fenómeno de la
ocupación ilegal en nuestro municipio.
3.- Definición y programación de las actuaciones de este Ayuntamiento a corto y medio
plazo que deberá incluir: la financiación de los mismos y el seguimiento y evaluación de su
implementación.
El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local, aprobó un Protocolo Municipal de
actuación ante los casos de ocupación de viviendas y asentamiento en locales, como un
instrumento más del Gobierno municipal para dar respuesta a la problemática de la
ocupación ilegal; El protocolo aprobado puede ser una aproximación a la herramienta que
ha de implementar unos objetivos más ambiciosos y comprometidos tanto con el problema
habitacional de las familias más vulnerables como en la salvaguarda de los derechos de los
legítimos propietarios o inquilinos de los inmuebles ilegalmente ocupados y la tranquilidad
vecinal. Por ello nuestra propuesta de avanzar, a través de un Plan municipal contra la
ocupación ilegal, hacia una respuesta integral que resuelva de forma urgente la
problemática que afecta al derecho a una vivienda digna y al derecho al pacífico disfrute de
la propiedad de una vivienda o inmueble.
En orden a salvaguardar la seguridad jurídica de las actuaciones de los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS), en el marco de la Instrucción 1/2020 de 15 de
septiembre de la Fiscalía General del Estado y la Instrucción de fecha 17 de septiembre de
2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se establece un protocolo para
clarificar y homogeneizar los modos de actuación de las FFCCS conforme a la legislación
actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en la
Instrucción 1/2020; sería conveniente que la Junta Local de Seguridad abordara, en el
marco de la cooperación policial, aprobar las directrices precisas para implementar ambas
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Instrucciones de manera que permita abordar, con mayor agilidad y eficiencia, la resolución
de los episodios de ocupación ilegal que se produzcan en adelante.
El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover las reformas legales
necesarias, con el correspondiente respaldo presupuestario, que garanticen, como principio
rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de una vivienda digna a las
familias más vulnerables; desligando este derecho de cualquier conducta ilegal que
suponga un ataque al disfrute pacífico de la propiedad privada. Con esta finalidad se han de
proceder a arbitrar las medidas legales que permitan, para los supuestos en que las FFCCS
no puedan actuar directamente para desalojar a los ocupantes ilegales, la adopción de
medidas cautelarísimas que, ante la ausencia de título habilitante suficiente, proceda de
manera urgente a la devolución del inmueble a su legítimo propietario en los supuestos que
establezca la legislación vigente.
En el mismo orden de cosas, con el fin de profundizar en la mejora de la convivencia en las
comunidades de vecinos, habrá que estudiar los mecanismos de colaboración entre las
comunidades y la Administración pública para identificar los casos de ocupación ilegal
delincuencial a fin de ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales sin perjuicio de
las responsabilidades que para los propietarios (que no hayan denunciado previamente) se
puedan derivar.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet, a propuesta del Grupo
político municipal de Ciutadans (Cs), con la adhesión del grupo político municipal del PP,
ACUERDA:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a CONSENSUAR con los Grupos municipales, a
partir de un Censo de viviendas ocupadas en nuestro municipio, que se elaborará de forma
paralela, un Plan Municipal contra la Ocupación ilegal que, desde una triple perspectiva:
analítica, estratégica y programática; aborde, transversalmente, desde los diferentes
Servicios de nuestro Ayuntamiento y muy especialmente desde los Servicios Sociales y
desde el Servicio de la Guardia Urbana, la respuesta integral de nuestra Corporación a la
problemática social y de convivencia asociada a la ocupación ilegal y la desocupación
permanente en nuestro municipio.
SEGUNDO.- Instar al Govern de la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias plenas
en materia de vivienda, a presupuestar y proveer el parque público de vivienda necesario
para dar respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia habitacional en
l’Hospitalet. Los Ayuntamientos, por su proximidad y conocimiento de las situaciones
individuales, son las instancias públicas que asumen la garantía en la prestación de los
servicios básicos y de atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad,
asumiendo un esfuerzo presupuestario y organizativo que en muchas ocasiones no le
competen.
TERCERO.- INSTAR a la Alcaldía de este Ayuntamiento, en su calidad de Presidenta de la
Junta Local de Seguridad, a agilizar la actualización del Plan Local de Seguridad, de
acuerdo con la obligación impuesta por la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del
Sistema de Seguridad Pública de Cataluña; Y, en el marco de dicho Plan Local de
Seguridad o en el de un Plan de actuación específico, recoger las medidas preventivas y de
actuación específica y coordinada de la Policía Local y las otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que tengan como finalidad alcanzar los objetivos de seguridad y convivencia
establecidos en el Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal. Asimismo, la Junta Local de
Seguridad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.b) de la Ley 4/2003, dará
cumplida cuenta de la obligación de elevar, anualmente, al Pleno de este Ayuntamiento el
informe de evaluación de la implementación del Plan Local de Seguridad y, en su caso, de
los Planes de actuación específicos.
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CUARTO.- INSTAR al Gobierno municipal a publicar, en la Web del Ayuntamiento, el Plan
municipal contra la ocupación ilegal y el Plan Local de Seguridad; así mismo, informar a la
Junta de Seguridad en sus convocatorias periódicas y a los distintos grupos políticos
representados en el consistorio si así lo requieran, de la evolución de los valores
cuantitativos y cualitativos resultantes de la implementación de las medidas recogidas en el
Plan municipal contra la ocupación ilegal.
QUINTO.- INSTAR al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover las
reformas legales que sean necesarias para defender el derecho a una vivienda digna, el
disfrute pacífico de la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana
y luchar contra la ocupación delictiva de inmuebles, así como contra la desocupación
permanente.
SEXTO.- INSTAR a la Junta Local de Seguridad, en el marco de la Instrucción 1/2020 de 15
de septiembre de la Fiscalía General del Estado y la Instrucción de fecha 17 de septiembre
de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se establece un protocolo para
clarificar y homogeneizar los modos de actuación de las FFCCS conforme a la legislación
actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en la
Instrucción 1/2020; a aprobar las directrices precisas para implementar ambas Instrucciones
de manera que permita abordar, con mayor agilidad y eficiencia, la resolución de los
episodios de ocupación ilegal que se produzcan en adelante.
SÉPTIMO.- INSTAR al Gobierno de España a evaluar la viabilidad de que el Fondo Social
de Viviendas, constituidas con las viviendas de las entidades financieras, pase a ser
permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables.
OCTAVO.- TRASLADAR estos acuerdos a la Alcaldía de este Ayuntamiento, a la
Presidencia de la Generalitat, a los Grupos parlamentarios representados en el Parlament, a
la Presidencia del Gobierno de España, a todos los Grupos parlamentarios representados
en el Congreso de los Diputados y a los Grupos municipales de esta Corporación, a las
Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet de Llobregat y a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet.”

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, entenc que és una esmena per dir-ho d’alguna forma que el grup que la proposa
que és Ciutadans ha d’acceptar.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Estamos de acuerdo.

SRA. ALCALDESSA
Un momento Sr. García, yo si me permite antes de darle la palabra, pediría de una forma
encarecida a todos los grupos políticos que evite que tengamos que hacer estas lecturas
extensas en el Pleno, eso quiere decir que los trabajos de los portavoces y cada uno de los
miembros que presentan mociones deben de trabajar más intensamente no en el último
instante, o pocas horas antes del Pleno, sino con un poquito más de tiempo, si fuera
posible, evitaríamos estas lecturas que creo que no aportan o que aportan poco de interés a
las personas que nos puedan estar viendo incluso a nosotros mismos.
Dit això, li passo la paraula al Sr. García.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, a ver una prèvia en función de lo que usted ha dicho que no tiene que contar el tiempo
de la exposición de la moción, es decir, si ustedes lo ven bien. Mire, esto ha sido fruto de
que al final con el Sr. Castro, al final el hombre por su trabajo y según nos dijo, le fue
imposible poder hablar de estas cosas como habíamos quedado previamente.
Llegó ayer a última hora de la tarde, el hombre, en fin, muy atareado por lo que ha tenido y
todo lo que ha pasado en esta ciudad y lo está pasando y yo lo entendí perfectamente,
porque había una posibilidad de llegar a acuerdos porque creo que son buenos para todos,
y evidentemente por eso la demora en presentarlo, porque hubo que corregir alguna cosa, y
al final estamos satisfechos con esas cosas que se han implementado que yo creo que
incluso pueden mejorar la moción porque siempre ven más diez ojos que cuatro, por tanto
estamos satisfechos.
Y ahora dicho esto, pues paso ya un poco a decir lo que toca. Nosotros sí que aceptamos,
por supuesto, esas mociones, también creo que tiene que aceptarla pues el que se adhirió a
la moción el Partido Popular y en cualquier caso agradecer, por lo que he dicho que ustedes
también han querido últimamente adherirse a la moción pero parece ser que no ha podido
ser por el tema del tiempo, la secretaria ha hecho una advertencia y efectivamente pero la
voluntad es la que vale.
Yo quiero desde luego congratularme, empezar la presentación congratulándome de que los
partidos constitucionalistas y no tengo que nombrarlos, se sabe, se hayan unido aquí,
evitando el populismo en una serie de cuestiones tan sensibles como esta.
Este debería ser el camino, el camino de que los constitucionalistas, estuviéramos de
acuerdo para evitar populismos y evitar que los enemigos que están al acecho, estos que
les han dado en llamar el régimen del 78, que ha sido el mejor período de toda la historia de
este país en muchos siglos, bueno pues quieran acabar haciendo jirones nuestra patria y
Cataluña y etcétera.
La moción bueno yo creo que después de la lectura que ha hecho, evidentemente, el Sr.
Castro, poco más tengo que decir porque ha quedado bastante clara.
Pero la ocupación de viviendas es un fenómeno creciente con especial incidencia en
nuestro entorno. Desde 2015, las denuncias en toda España han aumentado más de un
40%, esto lo sabe todo el mundo y la provincia de Barcelona concentra más del 35% del
total. Es decir, más de una de cada 3 ocupaciones que se realizan en España son en
nuestra provincia, por tanto, nos afecta mucho más directamente a nosotros. Y no son un
hecho espontáneo, se trata en gran medida de bandas organizadas que trafican con las
viviendas y extorsionan a los propietarios.
No podemos idealizar con una visión romántica las ocupaciones y negar la seguridad
jurídica de los propietarios, porque muchos grupos son tendentes a idealizar las cosas y
poner el foco donde no tienen que ponerlo. Muchos de los cuales han conseguido su
vivienda a través propietarios que han intentado proteger su gente, trabajadoras la mayoría
de ellas, que la han conseguido con muchos años de esfuerzo, ahorro y sacrificio y negar la
seguridad de los propietarios lo único que favorece es a las mafias eso está claro y yo creo
que hay cada vez hay más conciencia social de esto.
La seguridad privada o que la gente se tome la justicia por su mano, también es una cosa
que puede verse promovida por la inacción, muchas veces, de quien tiene que tomar las
medias para garantizar la seguridad jurídica.
No solo perjudica a los propietarios sino que degrada las comunidades de vecinos y
empeora la convivencia, eso está claro, enganches aquí, enganches allí, no limpian porque
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hay que ver el perfil de muchos de estos que ocupan los pisos y no hay más que ver el
perfil, eso no quiere decir que no hayan verdaderas familias que se necesiten que se les
ayude.
Lo dice la moción, el derecho a la vivienda, es un principio rector de la política
socioeconómica amparado por la Constitución, no se debe hacer por la fuerza, colisionando
con el derecho a la propiedad privada, sino con inversiones públicas en vivienda de alquiler
social que de forma recurrente los gobiernos, y en especial el de la Generalitat, que es
quien tiene la competencia, eso no lo debemos olvidarlo nunca, desatienden porque cuesta
dinero, claro y tienen otras prioridades.
Desde Ciudadanos no nos cansaremos de denunciar que la política de vivienda tiene que
basarse en la seguridad jurídica y la inversión en alquiler social, lo hemos dicho aquí, lo ha
dicho el propio gobierno de la ciudad, lo estamos diciendo incluso hasta los propios grupos
que a lo mejor les parece bien esta moción. Pero en eso estaremos siempre de acuerdo, no
nos van a apartar de una línea de consolidar el estado de bienestar social y de que nadie se
quede atrás, y ni muchos menos, en algo tan importante como es la vivienda, pero bueno,
habrá que poner pie en pared, como se dice, para que no se tome nadie la justicia por su
mano, y sobre todo para que no hayan atropellos a los que realmente han estado toda su
vida luchando por tener una vivienda y que ahora se la usurpen.
Mire, nos congratulamos, de verdad de que el gobierno vaya ya asumiendo el problema de
las ocupaciones y este julio haya aprobado un protocolo de actuación en los casos de
ocupación, nos congratulamos como no puede ser de otra manera, pero nos parece
insuficiente, lo decimos ahí.
Un protocolo es una medida pasiva que debe ir acompañada de un plan que defina
objetivos y estrategias. Además, el protocolo establece, obviamente, unas limitaciones que
establece sin base legal, yo creo que habría que ver eso. Por eso pedimos que se haga
cuanto antes y se acabe.
A su vez, recordamos que el Plan local de seguridad lleva caducado desde 2017, y esto hay
que acabar. A ver el Sr. Castro se enfadaba, y acabo ya, diciendo que de alguna manera,
hombre, que estábamos cuestionando su trabajo, no, es que al final, sabemos que ha
trabajado, que ha luchado mucho, ha estado un montón de tiempo trabajando, pero no se
llega a concluir, no se llega a poner en marcha y es lo que criticamos.
Así que urgimos a la Alcaldesa a aprobarlo con la mayor brevedad posible, incluyendo las
estrategias de cara a la ocupación ilegal.
Yo me gustaría y acabo ya, que esto, al final, todos fuéramos de la mano para evitar que
gente salga perjudicada con estas ocupaciones terribles que están habiendo y que cada día
están alarmando más a la sociedad. Muchas gracias.

Essent les 13:08 hores, abandona la sessió la Sra. Revilla Sánchez, regidora del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros ya en Junta de Portavoces hemos manifestado que esta moción cambiaba
sustancialmente y que los grupos municipales necesitábamos, un tiempo para poder
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estudiarla bien porque evidentemente el cambio pues era sustancial y hemos visto como en
el pleno se ha vuelto a leer esta moción. Creemos que no ha habido suficiente tiempo para
poder valorar bien esta situación.
No obstante, nosotros tenemos una postura muy clara en este sentido, porque desde la
crisis del 2008 hemos asistido al desahucio sistemático de familias que no podían asumir
sus hipotecas. Los bancos no les dieron ninguna opción de alquiler social de las mismas y
miles de viviendas fueron quedando vacías y familias se quedaron sin un lugar donde vivir.
Bancos que fueron rescatados con 60.000 millones de euros y fueron y son implacables en
sus ejecuciones. Se rescató a los bancos pero nunca se ha rescatado a las familias.
Queremos destacar este hecho porque es necesario señalar a los verdaderos responsables
de lo que sucede en nuestros barrios. Bancos que desahuciaron familias y vendieron
paquetes enteros de vivienda a precios de saldo a fondos buitre para especular y a esas
familias no les quedó otra opción que ocupar viviendas de esos bancos y fondos buitre a los
que no les importó el terrible desamparo en el que quedaron.
Cabe señalar que de los 3,5 millones de viviendas vacías solo hay ocupadas 100.000. Que
hay que diferenciar entre usurpación y allanamiento de morada y que esta última en caso de
que sea la vivienda habitual de un particular es inusual y hay mecanismos legales para
desalojar de inmediato. Así lo han manifestado diferentes jueces que han desmentido los
bulos de la campaña mediática, muy bien orquestada por cierta empresa de seguridad, que
ha promovido el miedo en diversos programas y reportajes de cadenas de televisión
privada, acompañados de una gran cantidad de anuncios sobre sus servicios. Solo hay que
seguir el dinero para ver el trasfondo de la cuestión donde está.
Hemos acompañado a la PAH Ciudad de L’Hospitalet en numerosas ocasiones, y podemos
asegurar que las familias afectadas siempre estaban en situación de vulnerabilidad, con
certificado de este propio ayuntamiento y eran bancos y fondos buitre los que promovían los
lanzamientos de dichas ejecuciones.
Para L’Hospitalet En Comú Podem, lo fundamental es defender del derecho constitucional
de acceso a una vivienda digna, un derecho que no se cumple para miles de familias que se
han visto obligadas a sobrevivir sin pedir permiso a nadie. No es fácil vivir sabiendo que en
cualquier momento te pueden desalojar, vivir con escasas pertenencias por si un día no
puedes llegar a entrar a recogerlas y tener que dejar atrás la frágil estabilidad que habías
conseguido. Hemos visto miedo, tristeza e incertidumbre en los ojos de las personas que
hemos acompañado ante un desahucio. El temor a un presente tan incierto que no caben
demasiados futuros ni demasiadas esperanzas.
Por ello, mientras no se asegure el derecho de acceder a una vivienda digna seguiremos
apoyando a la PAH en su defensa de este derecho que es constitucional frente a los
bancos, grandes tenedores y fondos buitre, porque afortunadamente nuestro espacio
político no les debe nada, no es rehén de sus préstamos, ni nos alcanzan sus condiciones.
Por conciencia y por justicia social votamos en contra de esta moción. Porque nosotros
primero rescataremos a las personas y después, si es necesario, por la necesidad del país,
ya veremos a quién se rescata más.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bon dia. Aquesta problemàtica no es pot abordar, com pretenen fer alguns, des de la
criminalització i la culpabilització de persones molt vulnerables, que viuen una realitat molt
complexa.
Es produeixen ocupacions, i això perjudica moltes famílies. Cal lluitar per eradicar les
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ocupacions d’immobles vinculades a organitzacions delictives i màfies que se’n lucren. Però
no podem abordar el problema si no ho fem globalment.
Així, la moció que ens presenten, la nova també, assenyala l’increment de les ocupacions
als darrers anys i en especial al darrers mesos, però no posa el focus en l’increment de
desnonaments, que s’ha agreujat també durant els darrers anys, i especialment els darrers
mesos.
Només en els darrers dies s’han produït a la ciutat de Barcelona més de 200 desnonaments,
venint d’una mitjana d’uns 80 desnonaments setmanals.
La resposta, que és necessària, cal donar-la, però ha de
denunciar l’ús interessat i demagògic respecte el tema de
associats a l’ocupació, per interessos de partit i electorals,
fomentant discursos que donen ales a la xenofòbia i a grups i
que es dediquen a amenaçar a moltes famílies.

ser integral i efectiva. Cal
l’habitatge i els problemes
que fan determinats partits
màfies filofeixistes i violents

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vaya un tontorrón.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Quiero que conste en acta que el Sr. Miguel García está diciendo “vaya un tontorrón”,
porque tiene el micro abierto.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perdone no me refería a usted. Han entrado en la habitación y a una persona le dicho vaya
un tontorrón, porque ha entrado y le he dicho que no entrara. Lo siento y en cualquier caso,
si usted ha entendido que era usted, lo retiro. Pero que no era usted.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Em deixa continuar si us plau?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Que sí, sí, pero que no era usted.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Em deixa continuar si us plau?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Que sí, que sí.

SRA. SECRETÀRIA
Sr. Coque Garcia, tiene apagado el micrófono usted ahora.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Perdón. A ver. ¿Quién tiene la palabra? ¿El Sr. Coque?
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sra. Alcaldessa, li demano que posi ordre, no pot tallar-se la intervenció d’un regidor
d’Esquerra Republicana, i encara menys per dir insults.

SRA. SECRETÀRIA
Sra. Alcaldesa tiene usted apagado el micrófono también.

SRA. ALCALDESSA
Perdó. Doncs, ha estat un error meu. Sr. Coque Garcia té la paraula.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Continuo si em deixen. La moció aquesta ens demana un cens dels habitatges ocupats,
però potser seria molt més útil conèixer quins són els pisos buits que hi ha a L’Hospitalet i
de qui són propietat.
També ens han dit que ja existeix un protocol contra les ocupacions i ens demanen fer un
nou pla contra les ocupacions. Ara també sabem pel proponent de la moció que és un pla
que no té una base legal, llavors esta acusant directament al govern de fer il·legalitats.
Des d’Esquerra Republicana hem demanat en diferents ocasions saber aquesta dada de
pisos buits, i posar en marxa mesures per poder disposar d’aquests habitatges i donar
resposta a la crisi habitacional, entre d’altres.
Entenem que a Ciudadanos li interessi fer soroll amb aquest tema, perquè estan de
campanya, presentant aquests plans contra l’ocupació, només per aquesta campanya per
crear alarmisme, com a Teruel, on també han presentat la mateixa moció i on no hi ha cap
cas d’ocupació i només un a tota la província de Teruel.
La realitat és que la policia ja actua, i aplica la llei. Quan es tracta d’un habitatge habitual
s’actua, i no es produeix cap ocupació. Parlem clar, la majoria de casos no es donen en
habitatges habituals, sinó en propietat de bancs i grans tenidors. Volen crear un foc i
aparèixer desprès com a bombers.
Malgrat tot el soroll, i tota la demagògia, des d’Esquerra Republicana creiem que cal actuar i
cal donar resposta, però cal fer-ho posant el focus en garantir el dret a l’habitatge, com hem
defensat sempre. Reforçant les polítiques d’habitatge o evitant desnonaments, crear un parc
municipal d’habitatge assegurant el retorn social del rescat bancari o aconseguint la cessió
dels pisos buits propietat de bancs i grans tenidors per destinar-los al lloguer social. En això
sí que ens trobaran.
Nosaltres votarem en contra de la moció de les dretes. Gracies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, disculpar el fet d’haver de llegir això perquè durant
aquests dies hem estat negociant aquesta moció, no era fàcil i no era fàcil per raons que
altres grups també han anant exposant. El tema de l’habitatge és un tema molt polièdric,
molt complex, que exigeix mesures integrals, però aquestes mesures integrals no es poden
demanar a l’Ajuntament de L’Hospitalet i menys grups que tenen responsabilitats al govern
de la Generalitat. Dic jo, que alguna cosa tenen a veure.
En qualsevol cas, demano excuses especialment per part meva perquè aquest retard ha
tingut, doncs, aquest debat necessari per arribar a aquest canvi d’exposició de motius i en
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els acords.
És una oportunitat necessària donar tranquil·litat a la població perquè efectivament, alguns
mitjans de comunicació i alguns interessos privats estan donant ales a un discurs molt
d’extrema dreta sobre la qüestió de l’ocupació.
Nosaltres no compartim en absolut aquest discurs i menys aquesta afirmació. El Sr. Coque
Garcia que diu ara que això és una proposta dels partits de dretes. No sé si ell és de dretes
o d’esquerres, però ja li dic jo que aquesta moció, si fa una lectura crítica, serà difícil que es
desprengui que això és una posició dretana en termes de dret a l’habitatge digne o en
termes de funció social de l’habitatge, i que els grans tenidors tinguin en aquests moments
infinitat de pisos buits. Per tant, és una moció que pretén donar una resposta en un moment
concret i treballar en un pla en el que el govern municipal ja està immers des de fa anys pel
tema de les ocupacions il·legals i pel tema del dret a l’habitatge digne.
El mes de juliol vàrem aprovar un protocol que vam treballar durant un any precisament per
intentar donar coherència i coordinar les actuacions de les diferents àrees municipals i
especialment de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra en el tema de les ocupacions
il·legals. Problema que ens preocupa i ens ocupa al govern municipal i que preocupa
moltíssim a les comunitats de veïnes i de veïns. En aquest sentit hem intentat un primer
instrument a l’espera també de que hagi una llei perquè el govern d’Espanya que és el
competent en la matèria d’habitatge ha de fer una llei necessària sobre aquesta qüestió, una
llei que tingui en compte aquest equilibri complex entre el dret a la propietat privada i la
funció social de l’habitatge per una llei que permeti, d’una banda, claredat i d’altra banda,
instruments, especialment als ajuntaments per poder actuar.
Efectivament cada setmana hi ha ocupacions a la ciutat i efectivament també hi ha ordres
de desnonaments i aquest Ajuntament, aquest govern municipal està treballant des d’una
perspectiva social amb aquests desnonaments.
Durant el mandat anterior vam aturar més de 2.500 ordres de desnonament. Crec que no
hem de demostrar res més. Ho dic per aquest grup dels Comuns que comenta això en un to
com si ells haguessin promogut l’aturada dels desnonaments. Escolti, sempre ha estat
l’Ajuntament darrera, en aquest cas, el grup municipal del Partit Socialista en el govern,
darrera de l’aturada d’aquests desnonaments.
Difícilment ens podran criticar, al contrari perquè hem estat portant la iniciativa en
coordinació amb les diferents plataformes i amb la Federació d’associacions de veïns. Per
tant, d’això lliçons, les justes. Lliçons sobre el dret d’un habitatge digne, les justes i en
qualsevol cas, sí hem de treballar des del govern d’Espanya en el que estem immersos és
endeutar-nos i insisteixo d’aquesta legislació per afrontar la problemàtica global de
l’habitatge i especialment ara també amb la problemàtica de les ocupacions. D’alguna
manera en clau mafiosa i delinqüencial estan influint i molt en la convivència, en les
comunitats de veïns.
Sobre el registre de pisos buits que reclamava Esquerra Republicana, a Catalunya hi ha des
de l’any 2007, un doble registre de pisos buits i de pisos ocupats i ho poden consultar
perfectament, ja els hi dic que no és gaire útil tal i com esta instrumentat, en aquests
moments, a l’Ajuntament, els hi serveix de ben poc. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Vamos a ver, con populismos e historias no vamos a
solucionar el problema de la vivienda en este país. En esta moción que precisamente
hemos mejorado con la aportación de otros grupos que también tienen su forma de ver las
cosas y a los que hay que respetar. Creo que hemos hablado a lo largo y ancho de la
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moción de los problemas que tenemos en este país porque no se está garantizando,
obviamente, una vivienda digna a las personas vulnerables y eso lo dice la Constitución y
estamos de acuerdo pero es que la moción también habla de eso, por lo tanto no es porque
hacer populismo y decir aquí que si xenofobia, mezclar churras con merinas que eso es muy
fácil cuando se hace populismo, intentando desprestigiar algo, yo creo que viene a poner un
poco de sensatez, un poco de orden en lo que está pasando.
Vamos a ver, lo explico a ustedes, mientras no se asegure el derecho a la vivienda claro,
mientras no se asegure el derecho de la vivienda que asegurarlo y lo dice la propia moción,
que hay que hacerlo, lo que no se puede hacer es entrar en tropel y a una persona que ha
cogido durante un montón de años un trabajo y ha estado luchando y generando recursos
para poder pagar una hipoteca, ahora lleguen estos señores y le atropellen y se la usurpen.
Hombre claro, es que una cosa no tiene nada que ver con la otra. Aquí tienen siempre
mezclar siempre churras con merinas y hacer populismos.
Ellos sí que están en permanente campaña, los populistas y ya veremos cómo acaban
porque al final, la gente no es tonta y saben que quieren que les protejan. Cualquier
trabajador hoy, por muy de izquierdas que sea, no quiere que le quiten su propiedad privada
que ha luchado él y su familia para tenerla, no quiere que se la usurpen. Otra cosa es que
digamos, oiga hay que dar salida y solución a la gente que se queda atrás y la Constitución
también lo dice, la Constitución no la tenemos que nombrar para lo que nos conviene sino
para todo.
Así que menos populismos, menos historias que al final esta es una buena moción, que
creo que tiene la oportunidad porque además habla de su libro, también, pero poniendo las
cosas en su sitio, no con populismos.
Por eso, me congratula que los partidos constitucionalistas que están en este ayuntamiento,
se hayan puesto de acuerdo, que es el camino que tenemos que seguir a partir de ya, para
intentar evitar los problemas que tienen los ciudadanos y que no estemos todo el día en el
pleno, que si tu más que yo menos que tal. Que al final, con toda esta gente populista
porque lo que lleva a la gente a ir a la manifestación con la pancarta y diciéndoles que
tienen derecho a todo, porque es verdad pero no saben el que tiene también derecho es el
que tiene una vivienda que ha luchado durante muchos años para mantenerla y no la tienen
que usurpar, esto se les olvida. Vamos a ver si defendemos a todo el mundo igual.
Bueno, oigan, y el Sr. Coque, oiga, mire, yo no le presto tanta atención a usted como para
llamarle tontorrón, no me merece ni la pena, ¿me entiende? En cualquier caso ya se lo
aclaro por si usted se ha dado por aludido. Aquí en la habitación ha entrado dos o tres
veces una persona y le he dicho que no entrara porque estaba trabajando y me molestaba y
entonces como ha entrado a la tercera vez, le he dicho tontorrón. Además si usted se da
cuenta, podrá ver en el video que yo me estaba dirigiendo ahí. En cualquier caso usted no
me merece a mi tanta importancia como para llamarle tontorrón, No se lo he llamado y si
usted lo ha entendido así, lo siento.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. El Partido Popular se ha sumado a la moción de Ciudadanos.
Nosotros desde el grupo parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, ya en
enero del año 2019 ya presentó una ley antiokupas para que la policía pudiera aprobar de
manera directa, pues por ejemplo, el desalojo en menos de 24 horas y dar solución a miles
de situaciones que se presentan cada día en España, pero en ese caso la mesa del
Congreso rechazó el trámite. Desde esa fecha, la realidad es que se han incrementado el
número de casos y muchas familias ven con temor este fenómeno.
Estamos siendo testigos de manera directa y diariamente de las dramáticas situaciones de
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muchas familias que sufren este problema, una realidad que afecta no solamente a
L’Hospitalet, sino al conjunto de España en general y que especialmente es en el caso de
L’Hospitalet.
Nosotros no entendemos como el partido de L’Hospitalet en Comú, pide dejar encima de la
mesa esta moción, cuando ellos ya tienen el argumentario muy bien interiorizado, en el
2
sentido de que además su vicepresidente Pablo Iglesias, desde un chalet de 2.000 m con
una piscina parece ser que espectacular, lo que hace es alegar y alentar esas ocupaciones,
eso sí cuando su casa además está franqueada por la Guardia Civil, si tanto lo justifica que
deje vivir familias en su jardín.
En cualquier caso, tampoco entendemos como Esquerra Republicana tira por tierra pues
todo el tema de la situación que están viviendo muchas familias en este caso, en
L’Hospitalet, cuando además ellos tienen la competencia en materia de vivienda y en lugar
de buscar soluciones y aportar viviendas sociales para que esas personas, esas familias
que se ven abocadas a una situación pues que no tengan que hacerlo. En cualquier caso,
nosotros, entendemos que de la misma manera que no se puede robar un coche, no se
puede robar y ocupar una vivienda.
En cualquier caso, las administraciones debemos dar respuesta a esas familias que son
vulnerables, porque hay mafias, que como decía y se ha dicho ya en este Pleno, hay mafias
que se están aprovechando de esa vulnerabilidad de esas familias y se debe actuar con
firmeza para que eso no ocurra.
En cualquier caso, nosotros planteamos que el delito de usurpación de un inmueble sea de
penas de tres años, que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan trabajar y desalojar en
12 horas y evidentemente esas medidas que nosotros hemos planteado a través de una
proposición de ley en el Congreso de los Diputados, esas medidas no afectan al colectivo
más vulnerable, sino que afectan directamente a todas aquellas mafias que ocupan de
manera descarnada, y se aprovechan de esta situación. Gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sr. Pepe Castro nosotros no nos arrugamos nada. Sencillamente ustedes tienen los
mecanismos legales o administrativos o institucionales para poder mediar y para poder
hacer lo que deben hacer, solo faltaba que el Ayuntamiento de L’Hospitalet no estuviera
haciendo ese trabajo y nosotros del que disponemos que es lo presencial para defender el
derecho a una vivienda digna de cualquier persona que está en una situación de
vulnerabilidad, eso es lo que hacemos y no nos arrugamos nada. Y aquí no hay nada de
populismos.
Aquí estamos señalando unos hechos, aquí hay una serie de bancos, fondos buitre,
grandes tenedores que han dejado miles de millones de viviendas vacías que no ocupa
nadie y han desalojado a familias de manera absolutamente descarnada. Por lo tanto, son
aproximadamente 160 desalojos que estamos viviendo, de desahucios, de familias cada día
en este país y eso es un hecho que si nosotros desde las propias administraciones no
ponemos freno van a seguir pasando y va a seguir habiendo ocupaciones porque la gente
tiene que vivir en alguna parte y cuando no tiene otra solución, porque es que además las
administraciones, todas las administraciones, no hemos sido capaces de dar una solución
real, crear un parque de vivienda pública, de alquiler social, para que estas personas tengan
un lugar donde pretendemos que vivan las familias.
Qué hace una familia con menores que un día la desalojan de su casa y no tiene otro sitio
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donde ir a vivir. Qué hace, qué haríamos cualquiera de nosotros, eso es lo que nos tenemos
que preguntar.
Y la mayoría de las ocupaciones que se producen es de bancos y de grandes tenedores, de
fondos buitre. No nos engañen con todo lo que es el allanamiento de morada. No se
produce prácticamente ninguna ocupación de vivienda de personas de privados. Es que no
es así, nos están engañando absolutamente. Unos datos del INE del 2018 dicen que
condenas en hecho, por allanamiento en España, en todo el estado, son 285. O sea,
estamos hablando del 0,000% de todas las viviendas, de los 25 millones de viviendas que
tenemos en España, de las cuales 3 millones y medio están vacías, que la mayoría son de
fondos buitre, de bancos y de grandes tenedores. Esta es la realidad de nuestro país.
O ponemos freno a estas situaciones o vamos a tener, tenemos ya, una emergencia
habitacional, una emergencia humanitaria encima de la mesa y Sra. Esplugas, donde viva el
Sr. Pablo Iglesias, pues si lo paga con su dinero, porque al fin y a la postre, ni él tiene
sobres, ni tiene mordidas, ni ninguna de esas cosas, y además está sufriendo uno de los
mayores ataques desde la extrema derecha de este país, que está acosando su vivienda,
están acosando a sus menores en las vacaciones, si eso usted lo ve bien, qué quiere que le
diga. Hágaselo mirar, porque esto es lo más antidemocrático que he visto yo en toda mi
vida.
Por lo tanto donde viva una persona, si es con sus fondos, con sus propios recursos, creo
que a nadie le debe importar. Lo que debe preguntarse es de ciertos partidos de dónde
están sacando los fondos.

SRA. ALCALDESSA
Sra. González, gracias, se le ha acabado el tiempo.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Jo per una qüestió d’odre, agrairia que quan intervé algú la resta apagui el micro o
l’Alcaldessa apagui el micro perquè si no això es convertirà en una taberna i és impossible.
El problema de les ocupacions és quan es converteix en un drama social com és el
problema de la crisi habitacional, en un problema de seguretat i això es fer-li el joc a les
dretes, unes dretes que estan de campanya en aquest tema. Llavors vostès hi cauen, tenen
algun tipus de complex o algo, o és cosa seva? Vostès governen a l’Estat, ara mateix. Hi ha
coses que poden fer, per exemple, allargar la moratòria més enllà del 2 d’octubre perquè no
hi hagin desnonaments. Hi ha coses que poden fer, aprovar la condonació de pagament que
fa anys que estem esperant que es pugui fer.
Exigir el retorn social del rescat bancari, hi ha coses que poden fer. Llavors, si vostès
plantegen convertir un autèntic drama social, un autèntic drama social com el de l’habitatge
perquè, torno a insistir, els fets són que no hi ha ocupació d’habitatge habitual, no n’hi ha. El
problema és amb bancs, amb pisos buits de bancs i gran tenidors. Vostès volen fer-li el joc a
la dreta?, endavant. A nosaltres ens trobaran en la defensa del dret de l’habitatge,
promovent polítiques d’habitatge per a la gent, no per protegir als bancs. Moltes gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Bueno en rèplica al Sr. Coque García, nosaltres també defensem el
dret a l’habitatge, però el dret a l’habitatge s’ha de defensar, negre sobre blanc. Perquè
vostès governen des de fa molts anys i en coalició amb un altre partit de la Generalitat de
Catalunya i escolti, moltes propostes, moltes soflames, però res de res i això ja ho vam
parlar en infinitat de Plens i no em porti una altra vegada que si el discurs de la extrema
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dreta, i si no sé què. Portin aquí actuacions clares i contundents en el tema de la solució a
l’emergència habitacional i deixin de parlar de si són d’aquí o són d’allà.
Complex ni un, nosaltres no associem l’ocupació a la delinqüència per ficar dintre d’aquest
sac les famílies vulnerables, ni molt menys. Sabem separar perfectament les coses i no
tenim cap complex. Potser el govern del que vostès formen part, si té un petit complex que
és el de Peter Pan, que cada vegada són més petits i s’estan empetitint de forma i manera
que els grans problemes els aborden amb petites solucions i això ni és fer país, ni és
construir el futur.
Nosaltres no creiem en el enemics de no sé què, per tenir enemics, en fi, els enemics de la
societat, bàsicament, són la injustícia social, la pobresa i la manca d’oportunitats, aquests
són els enemics reals de la societat. No entrem aquí a encabir si hi ha uns enemics més
patriòtics que altres, no entrem en aquest debat i aquesta moció em sembla que no aborda,
des d’aquesta perspectiva aquesta qüestió.
No s’ha de confondre mai, la lluita contra la màfia que ocupa habitatges i genera problemes
de convivència amb la superació de l’emergència habitacional i si vostè vol, senyor
d’Esquerra Republicana, un pla integral, comenci a fer-ho, perquè avui per avui tots són
decrets desembastats que quan arriben a determinats estaments legals, són anul·lats per
manca de competència o per manca de rigor jurídic.
Per tant, una mica més de treball i una mica més de coordinació i una mica més de lleialtat,
també, si volem sortir d’aquest problema tant greu que tenim d’habitatge a Catalunya i a la
resta d’Espanya i evidentment que insistirem al govern d’Espanya a que legisli perquè
d’alguna manera puguem superar aquesta dificultat d’accés a un habitatge digne i a la
vegada lluitar contra les màfies de l’ocupació. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias, muy breve. Mire aquí lo que no se puede seguir haciendo es populismo. La
moción claramente que defendemos de una manera distinta, lo mismo que ellos dicen, en
cuanto, la emergencia social y la vivienda digna. Lo que tienen que decir a su gobierno de la
Generalitat, esos separatistas que se deje de invertir en embajaditas, en la televisión del
régimen independentista y ese dinero lo pongan en las viviendas de alquiler social. Porque
estos muchos predicar y poco dar trigo, al final llevan un gasto impresionante en hacer
embajaditas para que hablen mal de España y no resuelven el problema de viviendas.
Aquí en Cataluña es el sitio donde menos se ha invertido en este tema. El 2% cuando hace
lo menos quince años ya que se habló de un 15%, menos populismo y más invertir en lo
que hay que invertir. Porque es muy fácil, que yo estoy de acuerdo en que los bancos tienen
que devolver, y que todo lo que usted quiera, si en eso estamos de acuerdo, en lo que no
estamos de acuerdo es en cómo quieren abordan con populismo y haciendo lo que están
haciendo, hoy mismo aquí en este Pleno que se ve claramente.
La moción es perfecta, la podrían votar ustedes perfectamente por que no desampara para
nada a la gente que necesita la vivienda. Está abundando en que hay que poner medidas,
diciendo que tal, pero mientras tanto tiene que proteger obviamente a los que han luchado
toda su vida por tener una vivienda y ustedes están apoyando mafias para que hagan
negocio con el dinero de gente que ha sufrido sangre, sudor y lágrimas para tener una
vivienda.
Claro que hay cada día ocupaciones de viviendas de gente trabajadora. Pero si el otro día
me encontré con una señora que se compró una segunda residencia con el esfuerzo de su
vida y no se quería ir del piso de L’Hospitalet a pasar unos días en Cunit, porque decía que
tenía miedo porque había tres o cuatro viviendas de su escalera ocupadas por mafias,
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¿cree que hay derecho a esto?
A parte que hace luego esa gente que entra ahí, no estamos en contra de las personas que
se quedan sin vivienda porque el sistema se cae y no tiene una red para recogerlos,
queremos que haya una red para recoger a la gente que se cae del sistema.
Pero no se hace, como hace la Generalitat, abriendo embajadas y gastando un montón de
dinero y la televisión del régimen y luego no invirtiendo en las viviendas y en el alquiler
social.
Así que menos cuentos, menos venir aquí a predicar y a dar ejemplo a nadie de lo que
ustedes, su gobierno, no hace. Los separatistas no van más a lo que van y se olvidan de los
problemas de la gente, acabo ya porque no me quiero indignar con el populismo que se
hace aquí, cuando una moción está presentada para cubrir todas las sensibilidades, ustedes
la descartan por ser populista, ni más ni menos, así que claro, no vamos a ningún sitio, si no
son capaces de entendernos en mociones como esta que de alguna manera recoge la
sensibilidad de todo el mundo, de los propietarios y de la gente que se queda tirada porque
el sistema no ha sido capaz de tenderles una red para recogerlos y que no se estrellen.
Muchas gracias.
Essent les 13:38 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Alcázar Esteban i la Sra. Revilla
Sánchez, regidor/a del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 16, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 16 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb esmenes amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta
acta.

MOCIÓ 16.PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN MUNICIPAL CONTRA LA
OCUPACIÓN ILEGAL. AJT/47698/2020
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. José
Castro Borrallo, regidor del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i
acceptada pels grups proponents, que es transcriu seguidament.
La moció sotmesa a votació s’aprova amb 17 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, 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; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots en
contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació, estant absents els
Srs. Cristian Alcázar Esteban i Cristóbal Plaza Lao, regidors del grup polític municipal del
PSC; adoptant-se l’acord següent:
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Las estadísticas en relación al fenómeno de la ocupación deberían inducirnos a todos los
responsables políticos a una seria reflexión en torno a esta preocupante realidad. Desde
2015 a 2019 las denuncias por ocupación de inmuebles se han incrementado en España un
40,9%. En este primer semestre de 2020, en comparación con el mismo periodo de 2019, el
incremento ha sido del 5%. Cataluña (con 3.611) lidera el triste record de denuncias
representa el 48,4% del total de las denuncias formuladas en España (7.450). La provincia
de Barcelona, con 2.644 denuncias: el 73,3% de las formuladas en Cataluña y el 35,4% de
las presentadas en toda España; se alza al primer puesto y con gran diferencia respecto del
resto de provincias del país (datos publicados en diferentes medios de comunicación: La
Vanguardia 11/8/2020, EP data 13/8/2020, ABC 11/8/2020).
Es evidente que estas estadísticas no revelan la complejidad del fenómeno de la ocupación,
nos encontramos ante una realidad cuya solución ha de conjugar diferentes derechos
encontrados: el derecho a una vivienda para las familias más vulnerables y el derecho a la
propiedad privada y a la seguridad jurídica.
La función social de la propiedad, el derecho al acceso a una vivienda digna y el derecho a
la propiedad privada son preceptos constitucionales que debemos preservar y por lo tanto
deben coexistir en rango de igualdad. Pero en ningún caso se pueden amparar y/o defender
situaciones contrarias a la legislación vigente: de una ilegalidad no nace ningún derecho
(“ex iniuria non oritur ius”). Por lo tanto resulta igualmente censurable la usurpación de
bienes inmuebles como el mantenimiento del parque residencial en situación de
desocupación permanente.
Pese a que la ocupación ilegal de viviendas, despachos profesionales u otros inmuebles, sin
título que habilite a la posesión del mismo, puede constituir la comisión de diferentes tipos
delictivos: allanamiento de morada (cuando es la vivienda habitual del propietario o
arrendatario), o usurpación (cuando el inmueble ocupado no es vivienda habitual del
propietario o arrendatario); los propietarios o arrendadores de los mismos que se han visto
ilegalmente desposeídos de ellos, se encuentran, en muchas ocasiones, ante situaciones
absolutamente incompresibles en las que se amparan los derechos del ocupante en contra
de los derechos de su legítimo propietario o arrendador. Y, como es obvio, no nos referimos
a los grandes tenedores o especuladores inmobiliarios, cuyos intereses sobre los mismos
están lejos del disfrute permanente u ocasional de una vivienda o para complementar los
ingresos familiares.
En cualquier caso, con independencia de la tipificación penal, se hace necesario distinguir,
socialmente, entre las situaciones encuadradas en la extrema vulnerabilidad de las que
derivan de prácticas mafiosas que hay que erradicar y perseguir penalmente.
Es necesario fortalecer el principio de seguridad jurídica y, por tanto, de amparar el derecho
de todo ciudadano a la predictibilidad de las consecuencias jurídicas de sus actos o
conductas. Los Poderes públicos han de actuar siempre bajo el imperio de la Ley y, por
tanto, la ocupación ilegal y la desocupación permanente merecen el reproche de los
poderes públicos. Al problema habitacional de las familias vulnerables ha de darle una
respuesta urgente la Administración competente (en nuestro caso, la Generalitat de
Cataluña); Esta no puede pretender, ante su irresponsable falta de iniciativa, que cada cual
actúe por su cuenta incumpliendo las normas; esto produce, como por desgracia estamos
presenciando últimamente, la reacción de ciudadanos que ante la inseguridad que les
genera la ocupación ilegal empiezan a organizarse para atajarla, en ocasiones con
conductas contrarias a las Leyes vigentes.
Frente a esta realidad que, en muchas ocasiones, afecta a la seguridad y convivencia
ciudadana, los Ayuntamientos, como administraciones más cercanas, son las más
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directamente implicadas en la problemática derivada de la ocupación ilegal de inmuebles,
de la desocupación permanente y la posible incidencia negativa en la normal convivencia
entre los ciudadanos de su municipio. Por ello, se ha de dotar a los Ayuntamientos de los
medios precisos para que puedan dar una respuesta adecuada a la necesidad habitacional
de las familias más vulnerables y, por otro lado, que puedan adoptar las medidas
preventivas para evitar o minimizar la comisión de los delitos asociados a la ocupación ilegal
y los problemas de convivencia derivados del fenómeno de la ocupación. Igualmente es
absolutamente necesario legislar para clarificar las competencias municipales en el
procedimiento sancionador por desocupación permanente de viviendas. En este sentido la
elaboración de un Plan municipal contra la ocupación ilegal que, a partir de un Censo de
viviendas ocupadas, abordara transversalmente y de forma ambiciosa la problemática de la
ocupación ilegal y la respuesta que ha de dar la Corporación a cada situación concreta
puede ser una herramienta que facilite la acción de los Ayuntamientos.
El Plan se podría vertebrar sobre tres ejes:
1.- Acopio, estudio y diagnóstico de la problemática de la ocupación ilegal desde la
perspectiva de la necesidad ocupacional de las familias más vulnerables, el pacífico disfrute
de la propiedad privada y la identificación de los focos de conflicto vecinal que puedan
derivarse de la ocupación ilegal.
2.- Establecimiento de los objetivos y estrategias para erradicar el fenómeno de la
ocupación ilegal en nuestro municipio.
3.- Definición y programación de las actuaciones de este Ayuntamiento a corto y medio
plazo que deberá incluir: la financiación de los mismos y el seguimiento y evaluación de su
implementación.
El pasado mes de julio, la Junta de Gobierno Local, aprobó un Protocolo Municipal de
actuación ante los casos de ocupación de viviendas y asentamiento en locales, como un
instrumento más del Gobierno municipal para dar respuesta a la problemática de la
ocupación ilegal; El protocolo aprobado puede ser una aproximación a la herramienta que
ha de implementar unos objetivos más ambiciosos y comprometidos tanto con el problema
habitacional de las familias más vulnerables como en la salvaguarda de los derechos de los
legítimos propietarios o inquilinos de los inmuebles ilegalmente ocupados y la tranquilidad
vecinal. Por ello nuestra propuesta de avanzar, a través de un Plan municipal contra la
ocupación ilegal, hacia una respuesta integral que resuelva de forma urgente la
problemática que afecta al derecho a una vivienda digna y al derecho al pacífico disfrute de
la propiedad de una vivienda o inmueble.
En orden a salvaguardar la seguridad jurídica de las actuaciones de los agentes de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS), en el marco de la Instrucción 1/2020 de 15 de
septiembre de la Fiscalía General del Estado y la Instrucción de fecha 17 de septiembre de
2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se establece un protocolo para
clarificar y homogeneizar los modos de actuación de las FFCCS conforme a la legislación
actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en la
Instrucción 1/2020; sería conveniente que la Junta Local de Seguridad abordara, en el
marco de la cooperación policial, aprobar las directrices precisas para implementar ambas
Instrucciones de manera que permita abordar, con mayor agilidad y eficiencia, la resolución
de los episodios de ocupación ilegal que se produzcan en adelante.
El Gobierno de España y las Cortes Generales deben promover las reformas legales
necesarias, con el correspondiente respaldo presupuestario, que garanticen, como principio
rector de la política social y económica, el derecho a disfrutar de una vivienda digna a las
familias más vulnerables; desligando este derecho de cualquier conducta ilegal que
suponga un ataque al disfrute pacífico de la propiedad privada. Con esta finalidad se han de
proceder a arbitrar las medidas legales que permitan, para los supuestos en que las FFCCS
no puedan actuar directamente para desalojar a los ocupantes ilegales, la adopción de
medidas cautelarísimas que, ante la ausencia de título habilitante suficiente, proceda de
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manera urgente a la devolución del inmueble a su legítimo propietario en los supuestos que
establezca la legislación vigente.
En el mismo orden de cosas, con el fin de profundizar en la mejora de la convivencia en las
comunidades de vecinos, habrá que estudiar los mecanismos de colaboración entre las
comunidades y la Administración pública para identificar los casos de ocupación ilegal
delincuencial a fin de ponerlos en conocimiento de las autoridades judiciales sin perjuicio de
las responsabilidades que para los propietarios (que no hayan denunciado previamente) se
puedan derivar.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet, a propuesta del Grupo
político municipal de Ciutadans (Cs), con la adhesión del grupo político municipal del PP,
ACUERDA:
PRIMERO.- INSTAR al Gobierno municipal a CONSENSUAR con los Grupos municipales, a
partir de un Censo de viviendas ocupadas en nuestro municipio, que se elaborará de forma
paralela, un Plan Municipal contra la Ocupación ilegal que, desde una triple perspectiva:
analítica, estratégica y programática; aborde, transversalmente, desde los diferentes
Servicios de nuestro Ayuntamiento y muy especialmente desde los Servicios Sociales y
desde el Servicio de la Guardia Urbana, la respuesta integral de nuestra Corporación a la
problemática social y de convivencia asociada a la ocupación ilegal y la desocupación
permanente en nuestro municipio.
SEGUNDO.- Instar al Govern de la Generalitat, en el ejercicio de sus competencias plenas
en materia de vivienda, a presupuestar y proveer el parque público de vivienda necesario
para dar respuesta a las necesidades derivadas de la emergencia habitacional en
l’Hospitalet. Los Ayuntamientos, por su proximidad y conocimiento de las situaciones
individuales, son las instancias públicas que asumen la garantía en la prestación de los
servicios básicos y de atención a las personas y colectivos en situación de vulnerabilidad,
asumiendo un esfuerzo presupuestario y organizativo que en muchas ocasiones no le
competen.
TERCERO.- INSTAR a la Alcaldía de este Ayuntamiento, en su calidad de Presidenta de la
Junta Local de Seguridad, a agilizar la actualización del Plan Local de Seguridad, de
acuerdo con la obligación impuesta por la Ley 4/2003, de 7 de abril, de Ordenación del
Sistema de Seguridad Pública de Cataluña; Y, en el marco de dicho Plan Local de
Seguridad o en el de un Plan de actuación específico, recoger las medidas preventivas y de
actuación específica y coordinada de la Policía Local y las otras Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, que tengan como finalidad alcanzar los objetivos de seguridad y convivencia
establecidos en el Plan Municipal contra la Ocupación Ilegal. Asimismo, la Junta Local de
Seguridad, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 10.b) de la Ley 4/2003, dará
cumplida cuenta de la obligación de elevar, anualmente, al Pleno de este Ayuntamiento el
informe de evaluación de la implementación del Plan Local de Seguridad y, en su caso, de
los Planes de actuación específicos.
CUARTO.- INSTAR al Gobierno municipal a publicar, en la Web del Ayuntamiento, el Plan
municipal contra la ocupación ilegal y el Plan Local de Seguridad; así mismo, informar a la
Junta de Seguridad en sus convocatorias periódicas y a los distintos grupos políticos
representados en el consistorio si así lo requieran, de la evolución de los valores
cuantitativos y cualitativos resultantes de la implementación de las medidas recogidas en el
Plan municipal contra la ocupación ilegal.
QUINTO.- INSTAR al Gobierno de España y a las Cortes Generales a promover las
reformas legales que sean necesarias para defender el derecho a una vivienda digna, el
disfrute pacífico de la propiedad privada, garantizar la convivencia y la seguridad ciudadana
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y luchar contra la ocupación delictiva de inmuebles, así como contra la desocupación
permanente.
SEXTO.- INSTAR a la Junta Local de Seguridad, en el marco de la Instrucción 1/2020 de 15
de septiembre de la Fiscalía General del Estado y la Instrucción de fecha 17 de septiembre
de 2020, de la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se establece un protocolo para
clarificar y homogeneizar los modos de actuación de las FFCCS conforme a la legislación
actual y de acuerdo con los criterios establecidos por la Fiscalía General del Estado en la
Instrucción 1/2020; a aprobar las directrices precisas para implementar ambas Instrucciones
de manera que permita abordar, con mayor agilidad y eficiencia, la resolución de los
episodios de ocupación ilegal que se produzcan en adelante.
SÉPTIMO.- INSTAR al Gobierno de España a evaluar la viabilidad de que el Fondo Social
de Viviendas, constituidas con las viviendas de las entidades financieras, pase a ser
permanente, facilitando el acceso a la vivienda a los grupos de población más vulnerables.
OCTAVO.- TRASLADAR estos acuerdos a la Alcaldía de este Ayuntamiento, a la
Presidencia de la Generalitat, a los Grupos parlamentarios representados en el Parlament, a
la Presidencia del Gobierno de España, a todos los Grupos parlamentarios representados
en el Congreso de los Diputados y a los Grupos municipales de esta Corporación, a las
Asociaciones de Vecinos de L’Hospitalet de Llobregat y a la Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet.”

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 17 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Bona tarda. Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Jo no passaré a llegir la moció perquè la teniu
des de fa alguns dies, en tot cas, us resumiré i us argumentaré per què hem decidit
presentar aquesta moció.
Tots sabem que fa sis mesos que no van tornar el nanos a les escoles i és evident que la
situació que es va generar va ser molt complexa, no només pels centres educatius sinó
també pels alumnes i per les famílies.
El que nosaltres volem posar de manifest amb aquesta moció és sobretot, demanar i
recalcar la necessitat de que aquest retorn educatiu es faci de forma segura, tal i com han
començat ja, les aules i el curs, fa dos setmanes. Però en tot cas, demanar i reivindicar al
major competent, en aquest cas, que és el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de
Catalunya, alguna de les qüestions que ens preocupa i que preocupa a les nostres famílies.
En primer lloc, demanar aquesta coordinació que sigui molt més efectiva i que els discursos
i els. missatges que s’han anat enviant a la població, en els últims mesos, siguin més
coherents i més coordinats amb tots els agents educatius que tenim algun tipus de
responsabilitat en la matèria.
En segon lloc, el què volem demanar, és sobretot que tots tinguem aquesta responsabilitat i
compromís perquè evidentment aquesta pandèmia i aquesta situació que es va produir fa
sis mesos, ens va generar als pares i a les famílies, el d’haver d’assumir una responsabilitat
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que era la de fer de professors també, amb la suposada i conseqüent problemàtica per
alguns alumnes, algunes famílies no podien fer teletreball, algunes famílies no podien fer de
professors, amb la qual cosa, això anava en decrement de la capacitat o de l’assumpció de
coneixements o continguts per aquests nanos, es a dir, el què ens preocupa és que aquesta
bretxa es va fer més gran i en moments complicats i en crisis, com la que estem vivint,
algunes famílies i especialment les més vulnerables es quedaven fora.
Volem recalcar i fer esment especialment al Departament d’Ensenyament, la necessitat de
posar més recursos. Us donaré una dada, el conseller ens ha dit que ha contractat més de
5.000 professors per aquest nou curs. A L’Hospitalet li han tocat 112, això representa el
2,25% del total. Per la segona ciutat de Catalunya amb més de 30.000 alumnes que vam
començar el 14 de setembre, podeu comptar el què representa.
Es va enviar el missatge de la baixada de ràtios que seria el més recomanable. A la ciutat
de L’Hospitalet, a la primària hi ha més del 30% d’aules per sobre de la ràtio recomanada, a
la primària i més del 46% d’aules per sobre de la ràtio a l’ensenyança secundaria.
Això són algunes xifres però si entrem a parlar de les escoles bressol o entrem a parlar de
l’educació especial, de les necessitats que tenen aquells alumnes i aquelles famílies, hem
trobat a faltar un posicionament clar i un recolzament per part del govern de la Generalitat.
El què reclamem no és una crítica, si no simplement és una coordinació i un
acompanyament, destinar més recursos, saber on es destinaran els recursos que des del
govern central, per exemple, s’han enviat a Catalunya, 370 milions. Saber com es repartiran
o com es garantirà, en tot cas, si tenim situacions de confinament de centres escolars en la
seva totalitat, com abordarem aquesta situació perquè els alumnes estiguin connectats i
puguin continuar amb les matèries, especialment aquells més vulnerables.
Per exemple, es va produir una situació molt complexa, que vam poder viure, era tot el
repartiment de les targes que els ajuntaments i molts de vosaltres, alguns regidors van
participar d’aquest repartiment, vam haver de fer, perquè les famílies no quedessin excloses
d'aquest ajut.
En aquests moments, no sabem com es produirà, si es dona una situació de confinament,
com es produirà aquesta alimentació d’aquests nanos que tenen beques menjadors i ens
preocupa, especialment, que no es doni compliment a la moció que es va presentar el 18 de
juny al Ple del Parlament de Catalunya on tots els grups vam estar d’acord i que
especialment protegeixin el més vulnerables.
I per acabar molt ràpidament, un altre tema que ens preocupa i que la moció recull i és
instar al govern de la Generalitat a recuperar la sisena hora. La directriu del Departament ha
estat que aquells centres que no volguessin fer la sisena hora, doncs, la podien, de màxima
complexitat, que a la nostra ciutat teníem 18, doncs, podrien renunciar a elles. A la nostra
ciutat han renunciat 8 centres educatius d’alta complexitat. Això vol dir que molts alumnes
de L’Hospitalet, tenen una hora menys de classe i això vol dir que hi ha una problemàtica
afegida a aquesta situació que estem reclamant. Moltes gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción, que presenta el
Partido Socialista.
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La crisis sanitaria ha impactado en nuestro día a día de manera directa y obviamente en el
ámbito educativo, no ha sido una excepción, sino más bien lo contrario. Creemos que desde
el Departamento de Ensenyament, del Departamento de Educación, debe trasladarse un
mensaje de tranquilidad a las familias y al profesorado y en ningún caso debe seguir siendo
un momento para el campo de la batalla política.
Por eso no entendemos que desde la propia Generalitat se haya insistido en aprobar
decretos, en contra de la escuela concertada, máxime cuando el momento que ahora
vivimos, lo que necesita es de todos los esfuerzos para intentar sobrellevar la situación de la
mejor manera posible.
Es cierto que la crisis del COVID y la suspensión de los plazos han obligado, por si acaso, a
meter temporalmente sus planes en la nevera, pero nos sorprende que ante alguna
emergencia como la que estamos viviendo ahora, el conseller haya tenido tiempo para
dejarse llevar nuevamente por sus prejuicios ideológicos.
La obligación, entendemos que del departamento, es centrarse como decía, en la
emergencia educativa, intentando aportar soluciones y que de ninguna de las maneras,
intentando ser parte del problema, con planteamientos que ahora mismo están fuera de
lugar completamente.
Compartimos la moción que presenta el Partido Socialista, la conselleria de Educación y el
Departamento de Educación, no está haciendo las cosas como debería, con improvisación,
con descoordinación, pero también queremos dejar claro que desde el Partido Socialista
que tampoco son aquí los hermanitos de la caridad, porque podemos pensar que la ministra
Celaá tampoco ha ayudado a que haya buena sintonía y esa buena coordinación, desde el
gobierno de España, haya beneficiado a las comunidades autónomas.
También quería añadir, por último, el hecho de que desde este Ayuntamiento, nosotros,
antes del mes de agosto, presentamos una moción, para que desde el Ayuntamiento no se
dejara a nadie en la cuneta y en ese sentido, nosotros lo que pedíamos eran ayudas, en
este caso, también para las escuelas bressol privadas, conforme están haciendo un servicio
público, un servicio educacional, educativo, perdón, y que se merecen pues todo el apoyo
por parte de este ayuntamiento.
En ese sentido, aunque la moción fuera rechazada por el conjunto de grupos municipales, el
Sr. Quirós, nuevo titular de Educación en este ayuntamiento, mantuvo una relación, una
reunión con ellos y se comprometió a una serie de cosas, a día de hoy, ellos lamentan que
por ejemplo, en el tema que se les proporcionaría EPIS, pues no se les ha proporcionado y
una serie de intermediaciones que el Sr. Quirós pretendía y se comprometió a llevarlas a
cabo, pues a día de hoy tampoco tienen constancia de cómo está la situación.
Por tanto, eso también se podría extrapolar, a la enseñanza no reglada, muy presente en
nuestra ciudad y por tanto, entendemos que entre todos lo que deberíamos es echar una
mano, no solamente a las familias y en este caso, a los profesores, sino también a todas
aquellas escuelas bressol privadas que necesitan ayuda que como decía antes, hacen una
función educativa y social muy importante en nuestra ciudad.
Que de cerrarse esas guarderías pues realmente tendríamos un serio problema para poder
absorber la parte pública, pues todo ese alumnado se quedaría en la calle, y que por tanto,
yo creo que por un tema de responsabilidad, desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet también
deberíamos incidir en ayudarle de manera más intensa y más directa a todo este colectivo.
Gracias.
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SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa, i moltes gràcies al Sr. David Quirós per la presentació de la
moció.
El tema és important, el context en el que ens troben no ha fet més que aguditzar els dèficits
generats per la política de retallades en la educació que els governs de la Generalitat han
fet als darrers anys.
La unanimitat dels col·lectius socials i educatius que porten reclamant, des de l’inici de les
retallades en educació, que es revertissin aquestes polítiques i es posés remei a la
precarietat educativa, que el que cal es caminar cap a una escola pública de qualitat, amb
un finançament d’acord amb la importància de l’àmbit, i que s’avanci cap a la reducció de
ràtios i la contractació de personal docent.
El nostre grup aposta per una tornada, evidentment presencial a les aules, però això sí, amb
totes les mesures de seguretat que minimitzin el risc de contagis.
L’única possibilitat de fer efectiu el dret a l’educació passa per la tornada segura a les aules.
El Departament d’Educació es va comprometre, en primer lloc, a garantir una ràtio màxima
de 20 alumnes per grup, que després, doncs, es va convertir en una recomanació,
precisament per la mancança tant d’espais, com de professionals. Cal dir, que alguns
ajuntaments com el de Barcelona van començar a fer la serva feina i posar a disposició dels
centres educatius espais alternatius o a regular les entrades a les escoles amb la
personalització de les zones escolars, dels entorns escolars, tot i que és evident que sense
el personal docent i professional necessari aquests esforços municipals no s’han pogut
desplegar amb tota la seva capacitat.
En aquest sentit, també fa uns dies ens vam assabentar que l’Alcaldessa de L’Hospitalet,
cedia 100 espais municipals, si no recordo malament, a les escoles per a poder garantir les
mesures de seguretat, la qual cosa, doncs, evidentment, vam rebre amb bons ulls
evidentment, però no sense dir que dona la sensació, de nou, que arriba a deshora i sense
una planificació prèvia en una gestió integral de la tornada a les escoles.
Al juliol ja vam demanar a la regidoria d’educació un pla que garantís la tornada segura a les
escoles des de l’àmbit de la pròpia gestió municipal, hi ha una demanda que ens van
traslladar des dels agents socials i educatius de la ciutat.
L’educació com a dret fonamental que només es pot garantir en igualtat d’oportunitats
mitjançant, a data d’avui, la presencialitat a les aules. Recolzem la petició de que es doti tots
els centres educatius de les mesures de prevenció necessàries per minimitzar el risc de
contagi, desplegant tots els recursos que el Departament d’Educació tingui a la seva
disposició que passa necessàriament per la disminució de ràtios.
Tot l’alumnat ha de poder tornar a les aules de manera presencial, ja que no fer-ho
suposaria un risc real per al desenvolupament social i educatiu dels i les infants i joves i
implicaria, també, una vulneració del dret a l’educació.
Tal com ja es va constatar el curs passat, i que el Sr. Quirós ha comentat també, l’educació
telemàtica té uns efectes perjudicials en tot l’alumnat, especialment en aquell amb un
context socioeconòmic més desafavorit o amb unes necessitats educatives especials; no
només per la impossibilitat de molts d’aquests infants d’accedir a un dispositiu electrònic
amb connexió a Internet, sinó també per la manca d’un espai adequat per a l’estudi o per no
poder disposar d’una persona adulta que en pugui fer un acompanyament adequat.
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Tots aquests factors tenen un impacte directe en l’increment de la segregació i
l’abandonament escolar, la qual cosa, no ens podem permetre. Per aquests motius votarem
a favor de la moció. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. Si me lo permite de nuevo, esta moción le doy la palabra al
compañero Jesús, para que defienda la posición del partido. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muchísimas gracias. Bien, sobre la moción que hoy se nos presenta, sobre la emergencia
educativa, y la vuelta al curso escolar, yo quería decir que yo celebro siempre y siempre lo
voy a celebrar que debatamos sobre el modelo de educación y sobre calidad educativa y
especialmente en un momento como el actual.
Quizá se podría haber debatido, quizá podríamos haber hablado sobre este tema antes de
la vuelta al cole, no una vez que ya ha empezado la vuelta al cole, vamos a empezar a
debatir las medidas para intentar paliar los problemas que tenemos en la vuelta al cole. Pero
aun así, yo de verdad que lo celebro y vamos a dar nuestra opinión al respecto.
Como bien saben ustedes, la educación creemos que es la principal herramienta para la
igualdad de oportunidades y creemos que se tiene que hacer todo lo que esté en nuestras
manos precisamente para que la pandemia no ahonde más en la brecha de la desigualdad
que vemos ya como venía acrecentándose en los últimos años.
Desgraciadamente, en Cataluña encabezamos las listas de fracaso escolar, a pesar de que
algunos nos intenten vender un supuesto model d’èxit pero ese model d’èxit lo vemos con
datos que encabezamos la lista de fracaso escolar, y sobre todo de relación con esos
resultados educativos teniendo en cuenta la perspectiva económica y encima agravado
estas semanas por un contexto de pandemia que no hace más que agravar un modelo que
lamentablemente, como ya he dicho, es un modelo de fracaso que todos deberíamos
mejorar.
Desde aquí, también me gustaría recordar al gobierno local, que podemos compartir la
necesidad de que el Departamento de Educación, lidere o mejore las respuestas que está
dando, pero yo creo que este gobierno municipal también debería asumir su parte de
liderazgo en la red educativa y en el diseño de las necesidades.
Aún más, yo entiendo, que desde la perspectiva del Ayuntamiento y de la concejalía de
educación, es difícil, es complicado pero ya que somos la administración más cercana al
ciudadano debería notarse más.
Nosotros, como ya habrán escuchado alguna vez, llevamos tiempo recordando que la oferta
educativa en nuestra ciudad era insuficiente. Vemos como hay un gran porcentaje de
centros que superan las ratios, pues más de un 40% de centros tienen unas ratios
excesivas. Si tenemos en cuenta esto y tenemos en cuenta que en teoría deberíamos de
haber bajado esas ratios, ya me dirán ustedes qué soluciones les podemos dar porque
vemos que necesitamos tener más espacios, sobre todo, es lo que más nos preocupa,
necesitamos tener más espacios, más abiertos para bajar las ratios. Pero en cambio
estamos viendo que lo que se aumentan son los barracones y que no se aumentan los
espacios para la calidad educativa y para los colegios de nuestros niños.
Yo entiendo que el gobierno está llegando, en este caso, el gobierno local llega a donde
puede y utiliza sus competencias como buenamente puede pero yo creo que debería asumir
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un rol mayor, en este sentido, de planificar, no solo el modelo educativo de esta ciudad para
los próximos años, sino para las próximas generaciones, es lo que necesitamos.
Si vemos que perpetuamos los porcentajes de ratios, que aumentar la calidad educativa
requeriría, no podemos seguir poniendo tiritas o poniendo parches a una solución que tiene
que ser a largo plazo, y en este sentido, pues ya saben que nosotros estamos a disposición
para plantear soluciones y para intentar pactar todos juntos soluciones que podamos
ponernos de acuerdo a un modelo y a unas soluciones a largo plazo y para una generación,
no para intentar solventar este curso que inicia, sino intentar solventar también el que viene,
el otro y el otro, porque esta es una necesidad crucial en nuestra ciudad y sobre todo con la
política en algunos casos, nosotros creemos, a nivel urbanístico.
Si estamos viendo que los pocos espacios que tenemos no los destinamos a equipamientos
sociales, y especialmente a la educación de nuestros niños, cómo podemos arreglar esta
cuestión de las ratios. Yo entiendo que la Generalitat es la que tiene que invertir, ya vemos
que no hace falta repetirlo que están en otras inversiones que más les interesa a ellos pero
creo que el gobierno municipal también debería incidir más ahí.
Necesitamos que los espacios que tenemos en nuestra ciudad que son muy limitados, se
destinen a las necesidades educativas de los niños y niñas de la ciudad de L’Hospitalet. Me
he pasado unos segundos, perdón, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Li perdonem perquè era la primera vegada que parlava avui, a la segona ja... Per part
d’Esquerra Republicana, hi ha alguna intervenció? No m’havia demanat la paraula.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per posicionar-me.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però com no me l’havia demanat, Sr. Garcia, no sabia si parlaria vostè o un altre regidor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
És el primer torn, i entenc que en el primer torn hem de posicionar-nos tots els grups
polítics.

SRA. ALCALDESSA
Sí, però no sempre es posiciona el portaveu.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Perfecte. Respecte a la moció que presenta el Partit dels Socialistes es una moció d’àmbit
nacional, es una moció, diguem en clau electoral i amb grans incorreccions des del nostre
punt de vista.
Estem en un curs atípic on hem de conciliar el que seria la salut amb l’educació i davant
aquesta tardor diguem-li complicada, des del Govern de la Generalitat de Catalunya s’està
treballant, per exemple, s’està treballant en dimensionar els hospitals, per exemple l’hospital
de Bellvitge s’està dimensionant, els centres sanitaris i també les escoles.
Perquè aquest curs, no és un curs normal perquè haurem de conviure amb la pandèmia i
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tots estarem d’acord que l’escola és insubstituïble i les escoles també no són, no són i ho
deixo molt clar, amplificadors de la transmissió. Les escoles són llocs segurs per més d’un
milió i mig d’infants i joves de Catalunya i també pels infants i joves de la nostra ciutat.
En altres moments de la crisi social, les diferents administracions i em remunto a la crisi del
2018, el què han fet és reduir recursos. En aquesta crisi sanitària, diguem-li, que en lloc de
reduir-se els recursos públics, el què s’està fent és augmentar-los.
El Departament d’Educació ja, al mes de juliol, va donar instrucció i han anat treballant amb
els centres aquesta incorporació, mentre això feia el govern de la Generalitat de Catalunya,
el Ministeri d’Educació del govern del PSOE no ho va fer fins al 27 d’agost que va començar
a donar les primeres instruccions.
Segur que hi ha molts aspectes a millorar, que hi ha desajust i que cal accelerar molts
canvis i també millores que s’han començat a desenvolupar des del govern per revertir les
retallades en educació que han hagut en els darrers anys.
Però una cosa sí que és real. La consellera d’Educació està liderant i està donant resposta i
abocant recursos. Les posaré un exemple: des de la conselleria d’Educació es facilitaran
300.000 ordinadors portàtils per a l’alumnat de 3r de l’ESO, fins a la postobligatòria. També
es lliuraran més de 110.000 paquets de connectivitat per a l’alumnat vulnerable. S’han
instal·lat als centres i s’estan instal·lant 1.230 xarxes de WIFI .Als docents se’ls facilitarà fins
a 85.000 dispositius per poder fer ús, si és necessari, a la seva llar. També s’han contractat
professors, més de 8.258 contractacions per aquest curs 2020-2021, que això ascendirà en
més de 233 milions d’euros.
I també hi ha un pla de xoc ambiciós per als centres de màxima complexitat a través d’un
contracte programa. I a més a més, també des del govern de la Generalitat de Catalunya,
s’ha fet una borsa de diners de 10 milions d’euros destinats per a famílies en situació de
vulnerabilitat que hagin d’estar en quarantena per tenir cura d’un fill aïllat.
Per cert, el que ens preocupa és que avui el govern del PSOE i Podemos portin parlant d’un
permís de conciliació retribuït per a les famílies més de sis mesos, però avui encara, aquest
no s’ha concretat i sembla que no es concretarà en les properes setmanes.
Per tant, avui, l’escola és imprescindible, ens hem d’adaptar a aquesta nova realitat de
conviure amb el virus, encara fins que no tinguem la vacuna. Les escoles són segures,
estem també en un moment de incertesa en el conjunt de la nostra societat però la
Generalitat de Catalunya ha adaptat les indicacions sanitàries a la nova realitat i això no és
improvisar, és actuar amb la màxima transparència, amb la màxima responsabilitat, per tal
de poder continuar garantint el dret a la educació de tots els nostres infants i joves.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya en aquesta moció, votarem a favor del
punt número 1, perquè la conselleria ja està liderant, a l’àmbit de l’educació en aquest curs
anormal i votarem en contra de la resta de punts.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Sí, Sra. Alcaldessa, per respondre algunes coses, molt ràpidament.
Sr. Amadeo, podemos liderar pero la planificación y los recursos los ha de poner la
Generalitat de Catalunya. El incremento de profesores, para reducir ratios, los ha de poner
la Generalitat de Catalunya, nosotros no tenemos esa capacidad.
Respecto a lo que comentaba el concejal Sergio Moreno, decirte que nosotros desde antes
de verano estamos planificando dentro de nuestras escasas competencias, la vuelta al cole.
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Y por ejemplo, planificamos ya, todo el incremento de limpieza que va a coste del
presupuesto municipal a pesar de que el Departament de la Generalitat dijo que asumiría
todos los extras, pero va a nuestro presupuesto municipal y planificamos con los centros
educativos antes de vacaciones.
Planificamos con los centros educativos antes de vacaciones en función de sus planes de
reapertura, todos los entornos que además les hemos llamado, les hemos denominado islas
escolares que se están poniendo en marcha y se están implementando en diferentes fases
para pacificar el entorno educativo y para cambiar además la fisonomía de la ciudad
haciéndola mucho más amable y mucho más segura para nuestros alumnos, para nuestros
estudiantes y para nuestras familias.
Eso fue la planificación, a banda de conseguir cerrar con el Departamento de Salud, un
referente COVID para todos los centros educativos, los 94, públicos, concertados y privados
y ahí se incluyen las escoles bressol municipales y las escoles bressol privadas. Sra. Sonia
Esplugas, que ese fue uno de los compromisos que adquirí con ellos en julio, cuando me
reuní después del pleno.
También le anuncio que es verdad que hay temas que quedaron en compromisos y se están
acabando de cerrar.
Pero más allá de eso, lo que me sorprende i em sorprèn molt és l’actitud del senyor
d’Esquerra Republicana i em sorprèn perquè abans ens han dit que nosaltres érem un partit
de dretes perquè portàvem una moció referent als desnonaments i a l’ocupació dels locals i
ens han dit de dretes i resulta que vostè vota en contra d’una moció que el què pretén no és
fer electoralisme perquè si haguéssim volgut fer electoralisme, el 13 d’agost, jo hagués sortit
dient que era patètic que el conseller Bargalló, el conseller d’Ensenyament, declarés en una
roda de premsa o presentés unes mesures i el Sr. Simon, el contradigués en la mateixa
roda de premsa.
Vull dir, si hagués volgut fer electoralisme ja li dic, el 13 d’agost podia haver fet això. Si
hagués volgut fer electoralisme podria haver dit: que el Sr. Conseller Bargalló, el missatge
de reduir ràtios a L’Hospitalet, no es compliria com bé s’ha demostrat i que a posteriori, ens
han confirmat que només era una recomanació.
Si volguéssim fer electoralisme, Sr. Toni Garcia, i m’alegro que vostè tingui les dades d’on i
com es repartiran i quant material digital es repartirà als alumnes a Catalunya, perquè
nosaltres hem demanat específicament en una reunió amb la Secretària General que, si us
plau, ens digui quants i com es repartirà tot aquest material per garantir que els nostres
alumnes més vulnerables no es queden fora i encara no ens ho han dit.
Per això, li dic que aquesta moció pretenia ser amable i el que pretenia més era posar en el
debat i en el discurs, la preocupació que crec que tots tenim perquè l’ensenyament hem
pensat que no ha de ser aquest punt d’aparcament dels alumnes, sinó que ha de ser un
element que, en aquests moments de complexitat, ens iguali i ens garanteixi el que algú de
vostès ha dit, aquesta igualtat d’oportunitats, perquè d’aquesta crisi, els que més pateixen
no es quedin més a baix.
Només per finalitzar, jo crec que el què pretenem o el què intentem i a més ho estem fent
dia a dia, és mantenir una millor coordinació, és que realment es consideri la importància
que tenim els ajuntaments perquè som la primera línia i som els primers que hem d’atendre,
tant a les famílies com als docents, que també recorren a nosaltres, com els alumnes, el què
estem reclamant al govern de la Generalitat és aquesta col·laboració, aquesta transparència
que ens han demanat a nosaltres, simplement que la tinguem, no pretenem fer una moció
amb una crítica del què pensem que s’ha fet bé o malament perquè és veritat, algú de vostè
ho ha dit, que crec que tots estem aprenent d’aquesta situació, tots estem millorant cada dia
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i l’únic que hem d’intentar és posar tots els recursos que tinguem al nostre abast, totes les
institucions, precisament per garantir aquesta igualtat d’oportunitats. Gràcies.
Essent les 14:08 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Alcázar Esteban, regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha petició de més paraules. Veig aixecada la mà del Sr. Jesús Martín. No sé si
per part d’algun grup més, també el Sr. García, no sé si algun més, no sé si el Sr. Sergio
Moreno, no? D’acord doncs, Sr. Jesús Amadeo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, me gustaría hacer, nada, unes consideraciones que he escuchado aquí, cuando
hablábamos de la educación en Cataluña que se equiparaba a nivel nacional, si estamos
hablando de Cataluña estamos hablando de una autonomía, no estamos hablando de
ninguna nación.
En segundo lugar, me gustaría comentar que se ha dicho aquí, por parte del representante
de Esquerra Republicana, que estamos hablando de educación como algo electoralista.
La moción no es mía, ni la estoy defendiendo en primera persona, pero para mí, cualquier
cosa, como la que ustedes presentan, como para retirar la medalla de honor al rey, por
ejemplo y esas historias, eso sí que es electoralismo y no hablar de educación y hablar de
las soluciones que en este caso necesitamos. Cataluña debería invertir más de mil millones
de euros para equipararse solo a la media nacional, que aun así la media nacional está por
debajo de Europa, imagínense.
Los líderes de la inversión y de no “deixar ningú enrere”, los de la república esta que quieren
inventarnos aquí, resulta que son los que menos invierten a nivel porcentual en educación.
Ya lo estamos viendo también en otras situaciones como en vivienda.
Pero yo quería también centrarme en el gobierno local, en el gobierno municipal, es cierto
que no tienen la capacidad ni para planificar, ni las inversiones, ni los profesores, ni la
cantidad de recursos, pero las competencias que tenemos, las pocas que tenemos,
intentemos aprovecharlas, intentemos planificar correctamente los espacios públicos para
que nuestros niños puedan tener colegios de calidad.
Ya estamos viendo que la Generalitat, en este caso, en lugar de invertir para reducir los
barracones, está no invirtiendo para reducirlos y en esta ciudad, por ejemplo, cada vez
tenemos más escuelas con más barracones. Vale, ahí estamos de acuerdo, pero ustedes
también, en lugar de apostar por a veces, esa privatización del espacio público, a veces, en
algunas ocasiones, en determinados sectores, ustedes digan alto y claro, oiga, los espacios
que tenemos aquí como Cosmetoda, como muchos espacios que tenemos en esta ciudad,
que son públicos, destinémoslo a la educación.
Digamos claramente, pues yo en este local, en este equipamiento o en este solar, yo haría
un colegio y después presionemos todos juntos para que la Generalitat construya este
colegio. Que sí, que nos va a costar, pues claro que nos va a costar pero ese es el primer
paso que yo creo que ustedes como gobierno, es el que deberían hacer o por lo menos
desde nuestra opinión, que se lo hemos dicho aquí durante la anterior legislatura, los cuatro
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años que hemos estado y lo seguiremos diciendo. Los pocos espacios públicos que
tenemos deben ser destinados a equipamientos sociales y ninguno más urgente y más
prioritario, en este caso, como la educación, eso lo único que les pediría a ustedes, que es
su parte y sabemos que no es todo el conjunto del modelo educativo de esta ciudad pero sí
son sus competencias y sí sus responsabilidad. Si ustedes la implementan o la intentan
llevar a cabo, pueden contar con nosotros porque les apoyaremos pero intenten reconducir
el sentido de estas políticas urbanísticas a satisfacer las necesidades…–finalitza la
intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ALCALDESSA
Se le ha pasado el tiempo nuevamente.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
No estaba mirando el cronometro disculpa. Gracias. Estaba acabando ya. No lo estaba
mirando gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Alcaldessa. Nosaltres ho hem dit en la intervenció, és a dir, la moció del
Partit dels Socialistes, és a dir, ha estat correcta l’exposició del Sr. Quirós, però no reflecteix
amb l’àmbit del text perquè es manifesta gairebé, en tot el text de la moció, que la
Generalitat de Catalunya gairebé no ha fet res i tot està per fer, quan no és així.
I segur que hi ha moltes coses que hem de millorar i ho dic també en la meva intervenció,
des del govern de la Generalitat de Catalunya, però també des de totes les altres
administracions i li recordava coses concretes que està fent el govern de la Generalitat
Catalunya: el pla d’educació digital 184 milions d’euros; més de 300.000 ordinadors; de
110.000 paquets de connectivitat, el tema també de contractacions de personal docent, i
també inversions en centres de màxima complexitat o també en l’etapa de 0 a 3, que és uns
dels elements que es va pactar en el pressupost amb el Comuns.
Per tant, s’estan fent polítiques, es poden millorar i som conscients que hem de continuar
revertint totes les retallades, i és important també que hi hagi la màxima col·laboració entre
les diferents administracions perquè al cap i a la fi, estem davant d’un curs escolar atípic,
l’escola és una escola segura i hem de garantir entre tots, que els nostres infants i els
nostres joves puguin, tot i la pandèmia, tenir garantit aquest dret universal que és el dret a
l’educació.
I al Partit Popular i a Ciutadans que governen la comunitat de Madrid, millor que no donin
lliçons, perquè allí sí que hi ha improvisació, allà a on governen, no únicament estan posant
en perill la salut dels madrilenys a la comunitat de Madrid, sinó també de la resta de l’Estat, i
el que fan vostès és criminalitzar a les classes populars, a les classes treballadores i als
seus fills, per tant, no donin lliçons perquè allà on governen vostès, és un desastre en tots el
sentits i també en l’àmbit educatiu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. També havia demanat la paraula i ja per finalitzar el debat, el Sr. Quirós.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Sí, Alcaldessa molt ràpidament, per reflectir dos punts. Respecto al Sr. Jesús Amadeo,
siempre que la Generalitat nos ha pedido o nos ha solicitado algún solar, este ayuntamiento
lo ha puesto a disposición porque evidentemente sabemos cuáles son las prioridades.
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Y respecto al Sr. Garcia, dos punts que recull la moció i que no sóc sospitós d’intentar fer
electoralisme, com vostè diu. La sisena hora, a la ciutat de L’Hospitalet tenim 18 centres
educatius de màxima complexitat que amb el compromís de quan van començar les
retallades, els seus socis de govern, fa uns anys, vam acordar que no perdrien la sisena
hora. En aquest curs, les dificultats, en aquest curs, dels teòrics increments dels que vostè
parla, a 8 centres educatius a la nostra ciutat, dels barris amb més complexitat i més
dificultat, han deixat de fer la sisena hora perquè a més el Departament així els ha recolzat.
Aquest per un costat, i l’altra el més flagrant, el 18 de juny es va aprovar un text al
Parlament de Catalunya per tots els grups polítics, on es demanava al Departament
d’Ensenyament que es garantissin als mesos d’estiu, les beques menjador, beques que
s’havien repartit a totes les famílies que ho necessitaven a partir d’unes targes menjador, es
feia un ingrés i aquestes famílies podien tenir els seus recursos durant els mesos de classe.
Es va aprovar i es va demanar al govern de la Generalitat que al mes de juliol i agost
malgrat no ser competent, que si us plau, es garantissin aquests àpats i aquests recursos.
El 31 de juny, la Generalitat va recuperar i va desactivar les targes menjador. Portem 15
dies de l’inici del curs escolar i encara no sabem, si hi ha un confinament, aquestes famílies,
com podran accedir als àpats, si això no és sensibilitat si això és electoralisme, i això no és
una realitat, aleshores em preocupa, perquè vostès tenen una visió especial de la societat.
Però entenc que a nosaltres sí que ens ha de preocupar perquè aquestes famílies, al final,
els hi hem de garantir un àpat, els hi hem de garantir no només la escolarització si no
l’accés a les necessitats més bàsiques i evidentment ho farà l’ajuntament. Però és normal
que reclamem que aquell que té les competències i els recursos ho faci en primera persona.
Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 17, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 17 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 17.SOBRE L’EMERGÈNCIA EDUCATIVA I EL CURS ESCOLAR 2020-21:
“ESCOLES SEGURES, PERÒ ESCOLES OBERTES”. AJT/47207/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER, QUART, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, VUITÈ, NOVÈ, DESÈ,
ONZÈ, DOTZÈ, TRETZÈ, CATORZÈ i QUINZÈ han estat aprovats amb 21 vots a
favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, 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
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Esplugas González i amb 5 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidor del grup polític municipal del PSC.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El tancament dels centres educatius durant el darrer curs escolar, degut a la necessitat de
confinament derivada de la pandèmia de la COVID-19, va afectar greument la comunitat
educativa, agreujant les desigualtats socials i educatives preexistents per la pèrdua de
l’escola com a element igualador i va perjudicar especialment l’alumnat més vulnerable.
Aquesta situació va posar de manifest les limitacions i dèficits estructurals del sistema i va
fer emergir la necessitat de garantir el dret a l’educació en igualtat d’oportunitats, així com la
importància de la funció social que també realitza el sistema educatiu.
Des d’un primer moment, i tenint en compte que el vincle gairebé únic de l’alumnat amb el
seu centre educatiu o mestre/a durant el confinament va ser per via telefònica i telemàtica,
afrontar la bretxa digital i social que es va evidenciar hagués resultat imprescindible per
continuar el curs escolar i assegurar l’accés a l’educació en condicions d’equitat. No obstant,
i malgrat que altres CCAA, com la Comunitat Valenciana o Aragó, havien lliurat al conjunt
dels infants i joves que ho requerien aquests dispositius amb connectivitat abans d’acabar el
segon trimestre, el Departament d’Educació a Catalunya no va aconseguir posar a
disposició del conjunt de l’alumnat que mancava tant d’equipament informàtic com de
connectivitat aquest accés, i en alguns casos ho va fer massa tard, mentre que sí que ho
van fer molts ajuntaments amb recursos propis. De manera que el govern de la Generalitat,
com a autoritat educativa, no va garantir el dret a l’educació en condicions d’equitat durant
els darrers mesos del curs 2019-20.
De la mateixa manera, al mes de març de 2020, la majoria d’ajuntaments catalans van
haver de distribuir, amb recursos propis, les targetes moneder a les famílies beneficiàries de
les beques menjador que, degut al tancament dels centres educatius, havien deixat de
gaudir d’aquest servei. I a finals de juliol, nombrosos ajuntaments tornaven a reclamar al
govern de la Generalitat que no es desentengués de la necessitat de garantir un àpat
saludable a la infància vulnerable durant l'estiu, tal i com s’havia compromès a fer el 18 de
juny arran de l’aprovació per unanimitat de la Moció 168/XII sobre la situació d’emergència
educativa proposada pel Grup Socialistes-Units per Avançar al Parlament de Catalunya, que
proposava, entre d’altres, “Donar cobertura als ajuts alimentaris per a menors vulnerables,
durant els mesos no lectius de l’estiu del 2020, conjuntament amb la resta d’administracions,
i utilitzant també els fons que es rebin de l’Estat, per a garantir que l’alumnat en risc
d’exclusió social tingui cobertes les necessitats alimentàries, amb el manteniment de les
targetes moneder o amb altres fórmules”. Malgrat aquest compromís, el govern de la
Generalitat va anunciar que a data 31 de juliol recuperaria el saldo pendent de les targetes
moneder distribuïdes durant el curs als seus beneficiaris, en un moment en què segons
dades de Save The Children, gairebé un de cada 3 infants estan en risc d’exclusió i la
pobresa infantil no para de créixer. I finalment l’1 d’agost anunciava una subvenció per
cobrir el pagaments als ajuts d’emergència social realitzats pels ajuntaments.
D’altra banda, el pla de reobertura dels centres educatius del mes de juny de 2020 es va
impulsar sense el consens necessari amb el conjunt de la comunitat educativa, i va
evidenciar un seguit de mancances i limitacions que van causar malestar i decepció en una
gran majoria d’agents de la comunitat educativa: docents i sindicats, direccions de centres,
famílies, patronals de centres concertats, etc. i també en els municipis.
De cara a l’inici del curs 2020-21, el govern de la Generalitat i el Departament d’Educació no
semblen haver après massa lliçons del darrer curs confinat. De fet, el pes de la
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responsabilitat dels plans de reobertura continuen recaient sobre les direccions dels centres
educatius, no s’han consensuat amb la comunitat educativa les principals mesures
organitzatives, i s’evidencia una important manca de planificació i de recursos: s’ha fet difícil
garantir ràtios inferiors a 20 a l’etapa d’educació infantil i primària en molts municipis
metropolitans sense una contractació addicional de docents que no s’ha realitzat, s’han
posposat els nomenaments i el professorat addicional s’ha incorporat amb retard als
centres, no s’ha treballat amb prou temps la cessió de nous espais educatius diferents de
les escoles i instituts, no s’ha previst cap transferència de recursos als municipis per afrontar
els sobrecostos derivats de la situació excepcional (per exemple, despeses addicionals en
serveis de neteja) i continuen mancant docents de suport i sobretot professionals sanitaris
als centres per realitzar tasques relacionades amb la gestió de la COVID-19. Especialment,
sabent que aquest reforçament sanitari als centres educatius permetria reduir el risc de
contagi i afavoriria la presencialitat i, per tant, evitaria possibles aïllaments i un agreujament
conseqüent de la bretxa que comporta entre infants i joves amb entorns familiars, culturals i
socioeconòmics diferents.
Ara bé, des del convenciment que, en un context marcat per la incertesa, és imprescindible
traslladar a les famílies seguretat i tranquil·litat per a què confiïn en els centres educatius i
no vegin amb pors el retorn a les aules dels seus fills i filles, insistim en la necessitat de
revertir el clima de desconfiança present a causa del canvi constant de criteris de
Departament, i aconseguir que les famílies vegin les escoles i instituts com un lloc segur,
malgrat la situació extraordinària de pandèmia que vivim.
En definitiva, 6 mesos després del tancament dels centres, des del PSC considerem
prioritari que es tornin a obrir les escoles i defensem una tornada a l’escola segura pel
conjunt de la comunitat educativa, amb les màximes garanties de protecció de la salut i de
prevenció, protocols de detecció precoç i de traçabilitat, conscients, però, que el risc 0 no
existeix. Però insistim en la importància de garantir el dret a l’educació en equitat, treballant
per la màxima presencialitat de l’alumnat als centres i prioritàriament dels centres
d’educació especial, tot tenint en compte la importància de la socialització o de l’acció
tutorial dels docents, d’avançar en currículums globalitzadors i integrats i de no retrocedir en
experiències de renovació i transformació pedagògica, però també posant a disposició els
recursos educatius que siguin necessaris (digitals, etc.) davant de possibles episodis de
quarantena o nous confinaments.
Fins ara, des del Departament d’Educació ha mancat un lideratge educatiu que hagi situat el
dret a l’educació en igualtat d’oportunitats al centre de qualsevol pla de recuperació o de
minimització de l’impacte social de la COVID-19, i un model de governança coresponsable
amb els ens locals, basada en la lleialtat institucional i la transparència, d’acord amb les
competències i recursos disponibles. Així mateix, i malgrat l’arribada als comptes del govern
de la Generalitat de més de 330 milions d’euros provinents del govern de l’Estat per inversió
en educació, el Departament d’Educació no ha destinat cap fons extraordinari als municipis
per afrontar els sobrecostos derivats d’una emergència educativa reconeguda.
Per tant, si bé els infants i joves escolaritzats a Catalunya han de tornar a les aules,
malauradament ho faran encara amb massa incerteses i sense concreció sobre els recursos
que es destinaran a afrontar un curs que hauria de ser especialment compensador de les
desigualtats, de l’alumnat més vulnerable o amb NEE als quals més va perjudicar el
tancament de centres educatius, o sobre quins recursos educatius es posaran a disposició
en els episodis de quarantena que es puguin donar durant el curs.
Per aquestes raons, el fet de retirar la sisena hora a la major part dels centres dels barris
més vulnerables és una mesura intolerable que elimina un dels principals instruments
d'equitat i de compensació de desigualtats que va instaurar el govern tripartit.
El Ple de l’Ajuntament, a proposta del grup polític municipal Socialista acorda:
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Primer.- Instar el Departament d’Educació a exercir un lideratge educatiu que situï el dret a
l’educació en igualtat d’oportunitats i amb seguretat pel conjunt de la comunitat educativa al
centre de qualsevol pla de recuperació i de progrés de Catalunya, i un model de governança
educativa amb els ens locals, que es basi en la coresponsabilitat, la lleialtat institucional i
transparència, d’acord amb les competències i els recursos disponibles, per fer possible una
societat educadora.
Segon.- Demanar al Departament d’Educació que consensuï amb el conjunt de la comunitat
educativa, i en el marc del pacte contra la segregació, la planificació i mesures per afrontar
aquest proper curs escolar i la situació d’emergència educativa en un context de creixents
desigualtats, i no torni a traslladar la responsabilitat als centres educatius i ajuntaments
sense acord previ.
Tercer.- Exigir al Departament d’Educació el compliment de la Moció 168/XII sobre la
situació d’emergència educativa aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya el 18
de juny de 2020, on s’instava al govern a un seguit d’accions, entre les quals, impulsar un
pla d’acció contra la bretxa digital a partir de l’inici del proper curs, garantir un accés
universal a les activitats de lleure educatiu durant l’estiu, mantenir les targetes moneder que
substitueixen les beques menjador durant els mesos d’estiu, garantir la màxima
presencialitat en aquest proper curs escolar, iniciar la recuperació de la sisena hora als
centres públics durant aquest nou curs, reforçar el programa salut i escola, impulsar un pla
contra l’abandonament escolar prematur, o un pla pel foment de l’etapa educativa 0-3 anys,
entre d’altres.
Quart.- Instar el Departament d’Educació a donar instruccions clares i posar a disposició els
recursos necessaris per garantir que cap infant o jove escolaritzat a Catalunya torni a
quedar “despenjat” del seu procés educatiu, especialment en episodis de quarantena, i entre
d’altres, recuperi el programa 1x1: un alumne, un ordinador amb connectivitat per ús
educatiu.
Cinquè.- Exigir al Departament d’Educació un pla de foment de l’etapa educativa 0-3 anys
per evitar que la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19 resulti en
una pèrdua d’oportunitats educatives pels infants de famílies vulnerables, i plantejar línies
d’ajuts a llars d’infants en dificultats pel servei públic que presten. Exigir també al
Departament d’Educació que recuperi la seva coresponsabilitat en el finançament d’un terç
del cost total de la plaça d’escola bressol i retorni als ajuntaments la integritat del deute
pendent, malgrat la DA 30 de la darrera Llei 5/2020 de Mesures d’Acompanyament.
Sisè.- Instar el Departament d’Educació a aportar als ajuntaments un fons amb recursos
suficients per afrontar despeses extraordinàries en serveis vinculats a l’educació com la
neteja i desinfecció necessària dels centres i “espais educatius” on es desenvoluparà
l’actual curs escolar 2020-21, en totes les etapes educatives, i a elaborar protocols sanitaris
clars, i proveir aquests espais del material higiènic i de protecció adients, d’acord amb les
recomanacions sanitàries, per donar tranquil·litat i seguretat al conjunt de la comunitat
educativa.
Setè- Instar el govern de la Generalitat i, en concret, al Departament d’Educació, que superi
l’infrafinançament del sistema educatiu i reforci la inversió educativa i reverteixi les
retallades encara existents.
Vuitè.- Exigir que el Departament incrementi els recursos disponibles per desplegar les
mesures del Pacte contra la Segregació i per impulsar un pla contra l’abandonament escolar
prematur que redueixi de manera prioritària les taxes d’abandonament escolar prematur i de
fracàs escolar, millorant la flexibilitat en l’etapa d’educació secundària, habilitant itineraris i
trajectòries que es converteixin en segones o noves oportunitats per l’alumnat o reforçant
els plans d’entorn.
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Novè.- Demanar al Departament d’Educació que garanteixi efectivament el desplegament
efectiu del decret 150/2017, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema
educatiu inclusiu, i asseguri un model global d’escola inclusiva, reforçant la dotació de
personal docent i no docent per reforçar l’atenció educativa de l’alumnat amb NEE a les
escoles i instituts, tant en horari lectiu com no lectiu (sortides i colònies, espai de menjador,
extraescolars, etc.) i ampliar la formació permanent dels docents per afrontar les noves
necessitats presents de manera creixent a les aules.
Desè.- Lamentar la decisió del govern de la Generalitat de recuperar el saldo pendent de les
targetes moneder distribuïdes a les famílies beneficiàries dels ajuts de menjador durant el
curs escolar i de no mantenir la càrrega d’aquestes targetes durant els mesos d’estiu, per
garantir la suficiència alimentària, i exigir que aquesta sigui una prioritat en el nou curs
escolar, tant si és a les escoles com en períodes de quarantena.
Onzè.- Exigir al Departament la recuperació del servei de menjador als instituts i els ajuts
vinculats adreçats als joves escolaritzats a l’etapa d’educació secundària.
Dotzè.- Rebutjar la decisió del Departament d’Educació de fomentar l’eliminació de la sisena
hora als centres educatius públics de màxima complexitat durant aquest proper curs 202021, positiva per compensar les desigualtats educatives i fomentar reforços o activitats
educatives complementàries als centres educatius i demanar la restitució de la sisena hora
aquest curs a totes les escoles d'alta complexitat i treballar per a que el proper curs 2021/22
s'estengui a tots els centres públics de primària.
Tretzè.- Instar el Departament d’Educació a recuperar les Zones Educatives com a sistema
organitzatiu eficaç per garantir una millora dels recursos i dels resultats educatius: reforçar
la coresponsabilitat dels ajuntaments en matèria educativa i el seu paper en la planificació
de les polítiques educatives, per ser més eficient en la distribució de recursos i crear la
figura de la direcció de les zones educatives per fomentar i promoure una millora dels
resultats educatius.
Catorzè.- Demanar al govern de la Generalitat que abordi, en col·laboració amb els
ajuntaments i els diferents agents econòmics i socials, la reforma horària, prioritzant la
millora de la salut dels infants i joves, el seu benestar i l’eficàcia educativa, la contribució a
l’equitat, reforçant els ajuts i programes per afavorir l’accés a les activitats educatives no
lectives; i incrementar així les hores de convivència familiar i el descans necessari d’infants i
joves.
Quinzè.- Traslladar els precedents acords al Departament d’Ensenyament de la Generalitat
de Catalunya, al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, Consell Educatiu de l’Hospitalet i el Consell de
Ciutat.”

ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 18 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, havia demanat la paraula, suposo que per a la seva presentació.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per presentar aquesta moció. Estem en una crisi sanitària, econòmica i social que el què
està fent és augmentar les desigualtats a la nostra ciutat, a Catalunya i també a la resta de
l’Estat. I mentre estem patint aquesta crisi, hi ha un rei emèrit el Joan Carles I, que ha robat,
que és un corrupte i que ha consolidat una fortuna de més de 2.000 milions d’euros a base
de comissions irregulars, tal i com s’ha manifestat en diferents àmbits periodístics com el
New York Times.
Un rei que ha marxat d’Espanya, que ha fugit de la justícia amb l’ajuda de l’actual govern, i
per tant, nosaltres des d’Esquerra Republicana continuem dient i manifestant que la
monarquia, avui és una institució caduca, profundament antidemocràtica, corrupta i hereva
de la dictadura franquista i que únicament representa els interessos econòmics, socials i
judicials d’una minoria.
Tenim una monarquia que és una organització criminal i mafiosa i és vergonyós que un
govern de l’Estat espanyol que s’autoanomena progressista i d’esquerres, ajudi a fugir a un
corrupte.
On està el compromís del govern de l’Estat espanyol contra la corrupció i contra el frau? On
està la seva justícia, on estan els garants de la sagrada Constitució que ens diuen sempre
que som iguals davant de la llei? On està també l’ordre de recerca i captura d’un rei que per
exemple ha anat a l’Aràbia Saudita, a un país on es vulneren els drets humans i no hi ha
extradició? Doncs, ja els hi dic jo. El règim del 78, la fiscalia que diu Pedro Sánchez que
controla, només persegueix i empresona a persones republicanes per posar les urnes,
mentre posa una catifa vermella a una monarquia corrupta.
I és que avui tenim un govern de l’Estat espanyol que es nega a crear comissions
d’investigació sobre comissions i delictes fiscals de la monarquia, que no vol preguntar a la
ciutadania què li sembla la monarquia i encara menys, vol que es voti si es vol república o
es vol monarquia.
Però aquest govern, el què està fent, en aquests moments, és apuntalar el règim del 78, i
apuntalar la màfia de la monarquia. La nostra ciutat, igual que la resta de Catalunya i del
nostre país Catalunya, és una ciutat de sentiment republicà, una ciutat que defensa els
valors de la llibertat, de la igualtat i de la fraternitat i aquests valors són incompatibles amb la
monarquia i amb aquest rei de sang blava que estem mantenint i que ningú, ningú, ningú no
ha votat.
L’any 1996 el Ple d’aquesta ciutat va decidir atorgar la màxima distinció de la ciutat a Juan
Carlos I, es va decidir atorgar la medalla d’or. Des d’Esquerra Republicana creiem que
aquesta monarquia corrupta no és mereix aquesta medalla d’or de la ciutat, no es mereix la
màxima distinció de L’Hospitalet i dels nostres ciutadans, i encara menys s’ho mereix quan
aquesta persona, a qui li vam donar la medalla, ha fugit i ha robat.
Per tant, el que demanem des d’Esquerra Republicana de Catalunya és la retirada de la
medalla d’or de la ciutat a Juan Carlos I, i també el canvi de nom d’una de les avingudes
més principals de la nostra ciutat que està en un motor econòmic com és el Polígon
Pedrosa, que té una avinguda la de Juan Carlos I, i volem que aquesta avinguda substitueixi
el seu nom pel de la avinguda de la República.
I també creiem important que es demani explicacions a l’Estat, al govern de l’Estat espanyol,
per la fugida i el blindatge de la monarquia que s’està fent en aquests moments i també que
es creïn les oportunes comissions per investigar la corrupció i també derogar els privilegis
que té aquesta monarquia, que per cert no ha estat votada per cap ciutadà de l’Estat
espanyol.
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Essent les 14:20 hores, abandona la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.
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. Respecto a la moción que presenta Esquerra Republicana, el
Partido Popular votará en contra, como no puede ser de otra manera. Ellos son jueces y ya
han dictado la sentencia que corresponde, y por tanto, ellos se lo guisan y ellos se lo
comen.
Nosotros desde el Partido Popular negamos la mayor, como no puede ser de otra manera.
Eso que dice la moción de Esquerra Republica y el Sr. Antoni García, de que la monarquía
no ha sido votada en España, pues es del todo incierto. No solamente fue votada a través
del referéndum de la Constitución del año 78, donde se establecía el modelo de Estado que
fue votada con el apoyo del 87% de las personas que votaron a favor, sino que además, con
mayor contundencia, eso se produjo en Cataluña que además superó ese número de votos,
el porcentaje en Cataluña fue del 91% de los votos emitidos.
Por tanto, nosotros, como decía, negamos la mayor, el modelo que tenemos a día de hoy es
el que nos ha permitido llegar hasta aquí y que además consideramos que la figura del rey
Juan Carlos I, ha tenido un papel fundamental y decisivo a la hora de la llegada de la
democracia en España y su legado, al frente de la institución, ha sido fundamental como
que los españoles gocemos hoy, de uno de los sistemas democráticos más desarrollados
del mundo.
Por tanto, yo entiendo que el partido de Esquerra Republicana pues aproveche cualquier
oportunidad para intentar dinamitar la monarquía y nuestro sistema democrático pero en
cualquier caso, vamos a ser españoles durante mucho tiempo, vamos a convivir en
democracia, en monarquía parlamentaria durante mucho tiempo, porque además
entendemos que la monarquía ha traído lo mejor para España y además, ha contribuido a
los lazos de los españoles en la transición.
Mire, yo le digo, Sr. Pedro Sánchez, no soy sospechosa de ser socialista, no me gusta, y ni
me gusta como su gobierno defiende la monarquía con la boca pequeña, pero sí que es
verdad, el reconocimiento a los miles y miles de personas del Partido Socialista, que aun
siendo republicanos, defienden la institución.
Nosotros el Partido Popular estaremos al lado para intentar que la monarquía supere esta
situación a la que ustedes muchas veces intentan aprovechar, como decía al principio,
aprovechando la situación para actuar de jueces y en parte, para intentar dinamitar la
institución.
En cualquier caso, si ustedes piden que venga nuestro rey emérito, el rey Juan Carlos, pues
también le insto a que le diga a su compañero de viaje en el independentismo, al Sr.
Puigdemont que también venga a España y que también rinda cuentas, porque aquí parece
que solamente hay unos que tienen que rendir cuentas, mientras que los independentistas
se limitan a hacer campañas electorales, a dinamitar el dinero de los catalanes y las
catalanas, que lo que necesitamos son una serie de servicios básicos y no estructuras de
Estado y por tanto, eso parece que para ustedes está bien visto. Así que el Partido Popular
votará en contra.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Estem davant d’una moció en relació al suposat enriquiment il·lícit del rei emèrit,
com a aconseguidor i intermediari entre operadors econòmics, i la subsegüent fugida a un
país sense tractat d’extradició amb l’Estat espanyol, sense renunciar a cap dels seus
privilegis i amb la col·laboració activa de l’actual cap d’Estat.
Es dóna la circumstància de que aquesta persona ha estat objecte de diversos
reconeixements i honors a la nostra ciutat que fereixen la sensibilitat de molts veïns i veïnes
de L’Hospitalet.
El grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya proposa diversos acords respecte a
aquesta qüestió, respecte als quals ens pronunciarem per punts:
Respecte als punts primer i segon, que plantegen la retirada de la medalla d’or de la ciutat i
el canvi de nom de l’avinguda Rei Joan Carles I per avinguda de la República, L’Hospitalet
En Comú Podem ens pronunciarem favorablement. No és admissible retre honors a qui ha
tingut un comportament tan reprovable.
Respecte al punt tercer, ens pronunciarem en contra. En primer lloc per què l’actuació no és
del gobierno en el seu conjunt. Com reconeixia el propi president, això era una qüestió entre
Presidència i la Casa Reial, per tant, no es pot fer extensiva la petició al gobierno en el seu
conjunt, particularment si tenim en compte que un dels integrants del govern de coalició no
només no va ser partícip de tot el procés, sinó que ni tan sols en va disposar d’informació
amb caràcter previ.
En segon lloc, perquè no pot ser que una moció sobre la corrupció a la monarquia, en lloc
de reprovar la monarquia, en canvi, acabi seguint una direcció absolutament diferent. No és
el gobierno el que ha cobrat comissions multimilionàries, ni ha fugit, ni es considera per
sobre de qualsevol regla elemental de convivència democràtica, per tant, no podem votar
favorablement aquest punt.
Pel que fa al punt quart L’Hospitalet en Comú Podem ens abstindrem. Donaré aquí per
reproduïts els arguments emprats al punt anterior.
I per últim, respecte al cinquè punt, L’Hospitalet en Comú Podem ens pronunciarem
favorablement. Estem completament d’acord en que cal investigar la corrupció, la suposada
corrupció de la monarquia, però també als corruptors, retirar els privilegis del seu antic
càrrec a qui, ara per ara, no juga cap paper institucional. Derogar els tipus penals relatius a
la protecció de la imatge de la corona amb l’anul·lació de les causes i sentències pendents
per aquest motiu.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Lozano, sembla que no se sent. Se sent? Sí, sí, continuï. No. Molt bé, no sé si ha
acabat la seva intervenció, com a mínim el posicionament sí. Bé, en tot cas, li queden
encara dos minuts.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Perdó, ara sí?

SRA. ALCALDESSA
Ara sí, perfecte.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Per quin punt anava, si us plau, quan m’han deixat de sentir?

SRA. ALCALDESSA
Ha fet posicionament de vot fins al número 5.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
De fet estava acabant i simplement el què estava plantejant és que quan debatem la moció
de L’Hospitalet- En Comú Podem que guarda relació amb aquesta qüestió, aprofundirem en
aquest i altres aspectes. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias Sra. Alcaldesa. No me sorprendo de lo que verbaliza el Sr. Toni Garcia de
Esquerra Republicana de Cataluña, desde luego que es vomitivo oírlo, cuando abre la boca
y suelta sapos, culebras, lagartos, excrementos, todo lo que le sale de ahí.
Además este señor confunde la libertad de expresión que es legítima, con el insulto, la
calumnia, en fin, embarrarlo todo, tirar por la calle del medio, haciendo una demagogia
terrible, absolutamente vomitivo. A mí, de verdad, tengo que hacer un ejercicio de
tranquilidad y tal, porque me revuelve el intestino oírlo, lo que suelta por esa boca y los
insultos que le lanza a todo el mundo y además tiene la costumbre de embarrar a todo el
mundo, llevar adelante la demagogia separatista que es en la que están.
Esquerra Republicana, vuelve a confundir sus deseos con la realidad. Es legítimo aspirar a
una república catalana, pero hasta que no exista una mayoría para cambiar la Constitución,
nuestra democracia es una monarquía parlamentaria, le guste más o le guste menos, al
señor de Esquerra Republicana. Y, recordemos, una de las pocas democracias avanzadas
del mundo, según muchos indicadores internacionales, que no están puestos a dedo por el
fiscal general del Estado, ni por nadie, sino que son independientes.
Por su puesto que no vamos a comprar su relato. Nuestra monarquía no fue impuesta, de
una forma de Estado por el pueblo español, no fue impuesta como una forma de Estado,
decidió el pueblo español de forma abrumadoramente mayoritaria en el proceso
constituyente de la transición. Absolutamente democrático, el pueblo español pudo escoger
opciones republicanas, pero decidió apostar por fuerzas moderadas que abogaban por el
consenso que nos ha dado 40 años de mayor estabilidad, libertad y prosperidad de toda
nuestra historia.
Eso está también reconocido por el mundo y fue un ejemplo, la transición española de
olvidar unos y dejar rencores y avanzar unos con otros, cuando tenían mucho que
reprocharse, pero todos hicieron un ejercicio de constricción para tirar adelante y sacar
adelante el país y que no hubiera una confrontación. Hay que agradecer entonces tanto a
los de izquierda como a los de derechas como a los de medio centro que hicieran ese
ejercicio.
El pueblo español puede cambiar la forma de Estado cuando quiera, solo se reclama, no ya
un nivel de consenso similar al que obtuvo en su momento nuestra actual monarquía
parlamentaria, recordémoslo, es importante, el 90% de votos favorables, sino el que marca
la Constitución para una transformación de semejante calado. Esta ahí una ley, la ley de
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leyes.
Pero a Esquerra Republicana de Cataluña no le interesa el consenso, donde se siente
cómoda es en la confrontación. Ya lo vimos hace 3 años con el procés, cuando trató de
imponernos la independencia cuando no tenían absolutamente mayoría ni para cambiar una
coma ni siquiera del Estatut de Autonomía. No tenían mayoría ni para nombrar al director de
Televisión de Cataluña, de TV3, pero nos trataron de imponer su república, saltándose las
leyes y atropellando el estado de derecho. Por eso están en la cárcel, no porque fueran por
ahí con una bandeja de pasteles invitando a la gente a que apoyara sus disparates. Están
en la cárcel porque atropellaron el estado de derecho y se saltaron la Constitución, la ley, el
sursum corda.
Pero resulta de un cinismo intolerable que en su moción tengan la osadía de afirmar que “se
han vulnerado explícitamente los principios más elementales del estado de derecho”.
¿Saben quién ha vulnerado explícitamente los principios más elementales del estado de
derecho?, ¿lo sabe usted Sr. García? Exacto, claro que lo sabe, Oriol Junqueras, y por eso
cumple condena y no solo no muestra arrepentimiento y no nos pide perdón a los catalanes
por lo que trató de hacer, pero que el estado de derecho se lo impidió y estuvo ahí, sino que
clama ufano que lo volverá a hacer disfrutando de los altavoces que le brinda la televisión
pública catalana, la del régimen, la que yo le llamo la del régimen, eso sí que es un régimen,
que no es la de todos que la pagamos, sino la de los independentistas.
Miren, acaben ya con el cuento. Ustedes tienen todo el derecho legítimo a intentar implantar
una república, pero han de contar mayoría suficiente, no nos la pueden imponer por la
fuerza, no se pueden saltar el Estatuto de Autonomía, que lo votaron todos los catalanes.
No pueden atropellar la ley. Usted Sr. Toni, tiene que respetar la ley, tanto si le gusta como
si no le gusta, unas les gustará más y otras menos. Lo que no puede hacer es meternos a
todos por el aro que ustedes quieran, a la fuerza, si no puede ser por los votos, lo hacemos
tomando la calle, incendiando Barcelona y lo que haga falta, no.
Estoy cansado de oírle a usted traspasar líneas rojas con el tema de libertad de expresión,
que está muy bien. La libertad de expresión no le legitima a usted para insultar, calumniar,
vilipendiar, echar sapos y culebras por la boca contra las personas, se merecen un mínimo
respeto. Se lo merecen hasta los que tienen ustedes en la cárcel, imagínese si no se lo
merecen todos los ciudadanos de este país. Y ustedes no respetan a nadie quieren imponer
su ideología a la fuera de una manera u otra.
Y el estado de derecho, ya le digo yo, que no se lo va a permitir, porque en España somos
muchos los que defendemos la libertad y unidad de todos los españoles, y también como no
puede ser de otra manera el pueblo catalán que es el pueblo de todos, no de ustedes solos.
Así que como no puede ser de otra manera, vamos a votar en contrísima de esta moción,
que es un soberano disparate, más de lo que ustedes vienen trayendo aquí para intentar
seguir viviendo del cuento a ver si dura mucho para estar ahí...–finalitza la intervenció
perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia, ya se le ha acabado el tiempo.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Estoy acabado.
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SRA. ALCALDESSA
Bueno eso lo ha dicho usted, yo no…

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias y voto en contrísima.

SRA. ALCALDESSA
Muy bien, paso la palabra al Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt bé, gràcies Alcaldessa. Primera notícia, perquè algú es pugui dir que està fugint l’ha de
perseguir algú. El rei emèrit no va fugir perquè no hi ha ningú que el persegueixi, com a
mínim, que jo sàpiga, fins i tot, a hores d’ara, per tant, no es pot qualificar de fugida el fet de
que el Juan Carlos I, el rei emèrit marxés en un determinat moment a la Aràbia Saudita.
De fet, la setmana anterior, crec que ningú dels que estem aquí, sabíem on estava i ningú
no s’ha plantejat ni on estava, si estava fugit o si estava de vacances. Per tant, vostès han
farcit una moció, amb una mica de tot, una mica poti-poti, han posat coses que tenen a
veure amb la monarquia, coses que tenen a veure amb l’àmbit jurídic, en el fons, el què
vostès volien, suposo, és posar el dit a l’ull al govern espanyol, i de fet no han estat capaços
d’arribar a un acord amb els companys de L’Hospitalet En Comú Podem, perquè segur que
han volgut mantenir lo de reprovar el govern de l’Estat espanyol, cosa que va fer que no
triomfés la seva moció a Barcelona i que aquí segur han volgut mantenir i fan que haguem
de debatre dues vegades sobre una cosa que aquest ajuntament no hauria de debatre,
perquè no tenim legitimitat competencial per poder fer aquest tipus de debat.
Però dit això, ja que vostès ho proposen, anem a parlar-ne. Miri aquest debat de fons, de
veritat, es va produir al Congrés dels Diputats l’any 78, allà tothom va esmerçar els seus
arguments, allà tothom va fixar les seves posicions, representants, en aquell moment, que
eren del poble espanyol, i que estaven fent tota una feina, posant a sobre de la taula una
sèrie de qüestions que acabarien de dotar-nos de tot un sistema per als propers, ells
segurament llavors no ho sabien, més de quaranta anys a Espanya.
Però mirin, també li donaré una altra noticia, l’únic vot particular republicà que es va
defensar en votació durant tot aquell debat, el van fer el PSOE i el PSUC, van ser els únics
partits que van mantenir esmenes per defensar el model republicà, els únics i ho van
mantenir fins al final i a l’acabar aquella votació que evidentment van perdre, assumir també,
va ser el compromís d’assumir el què majoritàriament havia decidit el Congrés.
Vostès ara volen portar a debat el model d’Estat. És el moment per a vostès d’arribar al
pacte constitucional? Els pactes estan per complir, no només per complir aquells amb els
que estem d’acord, amb els que no estem d’acord, també.
I a hores d’ara, amb els mateixos arguments, segurament que es van fer l’11 de maig del 78
quan es va fer el debat entre monarquia i república, segurament amb els mateixos
arguments, el podem continuar defensant.
Els delictes els cometen les persones no les institucions, per tant, el que hem de garantir és
que el nostre sistema judicial actuï en igualtat de condicions, sigui quina sigui la condició de
l’encausat. Si l’encausat és un rei emèrit, que actuï, si l’encausat és un ciutadà normal i
corrent, que també actuï, i és això el que nosaltres hem de garantir.
L’important és que el sistema de justícia acabi responent. Perquè atacar el sistema, la

…/…

111

legitimitat que avui té Felip VI, com a rei d’Espanya no li dóna el seu pare, la legitimitat li
dóna la Constitució, la Constitució que vam aprovar entre tots, com a instrument democràtic.
I miri, dic, una frase que igual li sona, perquè li hauria de sonar: “me considero demócrata
antes que republicano y me inclino pues ante la voluntad popular”. Això és el que va dir
Heribert Barrera a l’acabar la votació sobre el sistema d’Estat, en el Congrés del Diputats,
valdria la pena que aprenguessin, si més no, dels seus.
I ja per anar acabant, vostès sempre es comparen i diuen que el seu model és Dinamarca i
que volen ser la Dinamarca del sud. Doncs miri, la Constitució que és de l’any 53, diu: “El rei
no és responsable de les seves accions. La seva persona serà sacrosanta”. Toma, això sí
que és un anacronisme total, però això que vostès volen emular, aquesta Constitució que
vostès volen emular, ha donat el major període de prosperitat, en el seu model, a
Dinamarca.

SRA. ALCALDESSA
Molt be, jo crec que ja tots els grups s’han posicionat, no sé si per part del Sr. Toni Garcia,
em demana novament la paraula, per anar finalitzant el debat, doncs, Sr. Toni Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Diferents qüestions, primer el Sr. Miguel García. Nosaltres no
insultem, els insults que sentim aquí són insults de vostè, que titlla de tontorrón, que titlla
d’imbécil a regidors d’Esquerra Republicana de Catalunya, però lo seu no ho cura cap
vacuna, vostè és així, i cap vacuna pot curar el seu odi i la seva mala educació.
Els presos polítics són persones honestes, tot el contrari de lo que és vostè. Vostè no és
una persona honesta, i el passat així ho manifesta.
Vostès també, el Partit Popular, una qüestió molt concreta, el Partit Popular i la monarquia,
entre d’altres coses, coincideixen en que els dos han cobrat comissions de manera il·lícita i
s’han lucrat uns com a partits i una altra, com és el cas de la monarquia.
I el Partit dels Socialistes, miri, Esquerra Republicana de Catalunya es va oposar a la
Constitució espanyola, va demanar el vot i Esquerra República de Catalunya, és a dir, va
tardar a realitzar-se més tard que el Partit dels Comunistes d’Espanya perquè era republicà.
Per tant, sempre manifestant des d’Esquerra Republicana de Catalunya la seva oposició a
aquesta Constitució, i sempre ha manifestat que la Constitució era hereva del franquisme. I
avui aquest règim del 78 està començant a trontollar i el seu republicanisme, deixi’m que li
digui així, és un republicanisme asimptomàtic, vostès treuen la bandera republicana el 14
d’abril i desprès l’amaguen en un calaix.
Perquè vostès, des del govern de l’Estat espanyol, el què estan és apuntalant a una
monarquia, que ningú no ha votat, i tenen por, fins i tot, a preguntar-ho, que la ciutadania
pugui expressar què pensa de la situació de la monarquia, és a dir, la monarquia no té un
suport social, i a més vostès es neguen a fer un referèndum, a posar les urnes per a què la
gent pugui decidir si vol monarquia o vol referèndum.
I vostès a través del govern, a través de la fiscalia empresonen persones i fan una repressió
contra persones republicanes, que l’únic que han fet és defensar el dret a decidir, posar les
urnes i defensar les idees republicanes.
Per tant, no ens donin lliçons de republicanisme, presentem aquesta moció perquè no és
una qüestió d’un debat d’Estat, és una moció perquè se li va donar una medalla d’honor a
una persona corrupta, a una persona que ha fet una fortuna il·lícita i que vostès es neguen,
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al Congrés dels Diputats, a investigar.
Faran totes les comissions, perquè no volen que es parli de la monarquia, no volen que es
parli de les comissions, no volen que es parli de privilegis caducs. Qualsevol democràcia no
pot tenir drets heretats per qüestió de sang. Per tant, si tan demòcrates són, posin les urnes
i que els ciutadans i les ciutadanes decideixin en llibertat, si volen tenir una monarquia
catalana o volen tenir una república.

SRA. ALCALDESSA
M’havia demanat la paraula el Sr. Miguel García. Perdó, no sé si hi ha algun grup abans?
No. Sr. García.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Solo por alusiones y porque este señor se pasa la vida, tira la piedra, esconde la mano,
llamando deshonesto a todo el mundo, cuando él tiene mucho, quizás que explicar de su
vida.
En cualquier caso, Sr. Toni Garcia, estoy deseando, porque se queda usted siempre justo
en la línea roja, no acaba de concretar. Estoy deseando que traspase usted la línea roja
porque le aseguro que todo lo que usted dice por ahí a escondidas y todo lo que calumnia y
lo que hace, lo va a tener que explicar delante de un juzgado.
Estoy deseando porque usted, como es un cobarde, no se atreve a decir cosas y así
públicamente que tengan calado, como, en fin, la sometidad y tal y cual. Hace usted
siempre alusión a la misma historia, ya manida, y a mentiras y demás.
Mire Sr. Toni Garcia, si usted tiene algo que decir de esta persona, dígalo claramente,
dónde ha robado, dónde ha asesinado, dónde ha matado, todo lo que usted dice que es
deshonesto. Porque estoy deseando que traspase usted esa línea, que siempre tiene usted
mucho cuidado en no traspasarla, para llevarlo delante de un juez para ver si es usted tan
valiente como demuestra aquí en el Pleno, con preguntas absurdas, intentando embarrar a
mí y a quien haga falta y soltando sapos y culebras por la lengua, como he dicho antes.
No es esta la forma de hacer política, embarrando a la gente y negándole la honestidad a
gente porque a usted le parece bien, no hay nadie en este país que sea honesto para usted.
Aviso para navegantes, traspase esa línea si es capaz, sea valiente y nos vemos en los
juzgados cuando quiera. Y si usted tiene algo que decir de mí, denúncielo, vaya al juzgado
de una vez, no amenace más, que tiene usted mucha historia aquí para ir embarrando y
hacer populismo, y a esos señores que usted tiene ahí, que lo quieren oír, pues que le digan
que bien, que le digan molt bona feina, como decía un día una diputada. Bona feina?,
mentira todo lo que usted dice, mentira.
Ya puede decir usted todo lo que quiera y explayase, pero tenga cuidadito porque hasta
cierto punto, en los juzgados nos vamos a ver y si tiene algo de mí de verdad y puede
demostrarlo, al juzgado, allí lo espero, venga sea valiente. Anímese hombre que tengo
ganas de verle la cara delante de un juez.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Toni Garcia, per acabar, si us plau.
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SR. GARCIA ACERO (ERC)
Molt ràpid. El Sr. Miguel García no m’intimida en fer la meva tasca de regidor, i a denunciar
totes les coses que li hagin de denunciar d’Esquerra Republicana i des del nostre grup, és a
dir, contra la corrupció i per honestedat.

SR. GARCÍA VALLE(Cs)
No le he oído pero, en fin, en cualquier caso, me da igual lo que diga este señor. No lo he
oído porque se ha cortado, es igual, no pasa nada.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no tiene la palabra. Vamos a hacer resumen de la votación. Esta moción que
está presentada por Esquerra Republicana, se ha votado a favor de los puntos 1, 2 y 5, por
parte de L’Hospitalet En Comú Podem, hi ha una extensió del punt 4.

SRA. SECRETÀRIA
Perdó Alcaldessa, jo interpreto, tot i que no ho han dit, que L’Hospitalet En Comú, el punt 6,
que és el dels trasllats, també el vota a favor.

SRA. ALCALDESSA
Sí. No sé si algú ho comenta, però en tot cas, el punt 1,2,5 i 6. Voten abstenció en el punt 4 i
número 3 amb la resta dels grups polítics que no han presentat aquesta moció que s’han
posicionat en contra, per tant, aquesta moció queda rebutjada.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 18, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 18 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 18.PER RETIRAR LA MEDALLA D’OR DE LA CIUTAT AL REI EMÈRIT I
CANVIAR EL NOM DE L’AVINGUDA JOAN CARLES I PER AVINGUDA DE LA
REPÚBLICA. AJT/47514/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, CINQUÈ i SISÈ han estat rebutjats amb 17 vots en contra
dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández i Rainaldo Ruiz Narváez i de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya;
assistents presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. Cristian Alcázar
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Esteban, regidor del grup polític municipal del PSC, i el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Cs.
b) Acord TERCER ha estat rebutjat amb 20 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narváez; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana
M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots a favor dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació, estant absents el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidor del grup polític municipal
del PSC, i el Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de
Cs.
c) Acord QUART ha estat rebutjat amb 17 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós
Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota,
Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narváez i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; 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 i amb 3 vots d’abstenció 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, estant absents el Sr. Cristian Alcázar
Esteban, regidor del grup polític municipal del PSC, i el Sr. Jesús Amadeo Martín
González, regidor del grup polític municipal de Cs.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 19 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. SECRETÀRIA
Em sembla que havia anunciada una esmena “in voce”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna esmena “in voce”?

SR. GARCIA CERO (ERC-AM)
No. Era l’esmena d’Esquerra Republicana, però a la moció dels Comuns, em sembla.

SRA. ALCALDESSA
Si no hi ha cap esmena, pot agafar la paraula per fer la presentació.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gracies Alcaldessa. L’habitatge a la nostra ciutat, s’ha convertit en un luxe a l’igual
que a moltes poblacions de la resta de Catalunya i a l’Estat espanyol.
L’Hospitalet és una de les ciutats que pateix més els preus abusius de l’habitatge. En els
darrers 5 anys, els preus del lloguer han pujat. Aquesta crisi sanitària de la COVID hem vist
una realitat que s’intenta, és a dir, moltes vegades amagar, però que ha sorgit amb la crisi
de la COVID, com són infrahabitatges, o que moltes famílies que viuen en habitacions
llogades a preus a partir de 400 euros, o molts ciutadans i ciutadanes de la nostra ciutat,
han de destinar el 50% del seu sou dels ingressos que tenen a la família, a pagar els preus
de lloguer abusius.
La pujada abusiva dels preus de lloguer, la nova onada especulativa i la nova bombolla
immobiliària fan que la nostra ciutat sigui una de les ciutats més cares de l’Estat espanyol.
Com deia abans, en els darrers anys els preus de lloguer a la nostra ciutat han augmentat
un 40%, mentre els sous continuen sent precaris i molts i moltes veïnes, com hem vist amb
la crisi de la COVID, continuen treballant a la economia submergida, amb sous de misèria i
per tant no poden accedir a l’habitatge.
Garantir el dret a l’habitatge és un dels reptes que tenim totes les administracions i amb
aquest objectiu, el Parlament de Catalunya, la setmana passada, va aprovar la Llei de
mesures urgents per regular els preus del lloguer.
Una proposta i una iniciativa que va ser promoguda pel Sindicat de Llogateres i que va tenir
també el suport de més de 4.000 entitats veïnals, sindicals i ciutadanes de la nostra societat.
Per tant, una transversalitat molt gran per aprovar aquesta llei.
Aquesta llei és una fita històrica, una llei de mínims que fixarà els topalls en els municipis del
país amb més dificultat per accedir a l’habitatge, és a dir, topalls en els lloguers, i els
lloguers mai podran superar el preu de referència de l’entorn metropolità.
La nostra ciutat serà una de les beneficiades per aquesta llei. Per tant aquesta llei, és una
llei que comença a impulsar polítiques per protegir el dret a un habitatge digne. Perquè amb
aquesta llei posem límit a l’especulació del mercat de lloguer, i també posem límit als preus
abusius de lloguer que hi ha a la nostra ciutat i a diferents punts del nostre país.
Perquè si no posem límits als augments dels preus especulatius de l’habitatge, mai podrem
garantir aquest dret i per tant, des de les polítiques públiques, des de les diferents
administracions hem de seguir donant passos, hem de donar passos en polítiques concretes
i també donar passos a nivell estatal, i abans ho comentaven en una altra moció amb el
tema de les ocupacions, cal promoure la dació en pagament a nivell estatal, cal que es porti
aquesta llei, és a dir, al nivell de la justícia, al Tribunal Constitucional, si algú considera que
es vulneren competències, el què poden fer és copiar íntegrament la llei i aplicar-la i per
tant, és necessària aquesta llei perquè cobreix unes necessitats al servei de les persones.
I també, aprofitem aquesta moció per demanar a l’equip de govern, que convoqui la
comissió per començar a treballar el Pacte d’habitatge de la nostra ciutat, que és una moció
d’Esquerra Republicana de Catalunya, que va presentar al 2019, i que avui encara no s’ha
reunit cap vegada, les diferents formacions polítiques i socials per parlar d’aquest tema, i
des d’Esquerra Republicana de Catalunya el que volem manifestar també en aquesta moció
és, donar el suport de l’ajuntament a aquesta llei aprovada pel Parlament de Catalunya que
ha estat impulsada pel Sindicat de Llogateres, i demanar també, al govern municipal l’inici
de la tramitació per ser declarat àrea amb mercat d’habitatge extens.
Perquè en aquest moment estem de forma transitòria durant un any i volem que la regulació
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dels lloguers a la nostra ciutat, tingui continuïtat perquè dintre d’un any segur que encara no
haurem acabat amb el problema de l’habitatge, tot i que aquest és un primer pas en la
regulació del lloguer, que hem de continuar desenvolupant des de les polítiques, des de les
diferents administracions de l’àmbit local, des de l’àmbit de Catalunya, però també des de
l’àmbit de l’Estat espanyol.
I agrair, des d’aquí, la iniciativa del Sindicat de Llogateres per haver impulsat aquesta
proposta al Parlament de Catalunya, i també haver consensuat amb el grup d’Esquerra
Republicana de Catalunya el text per poder presentar aquesta moció en aquest Plenari.
Essent les 14:55 hores, abandona la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria Marín
Martínez, i assumeix la presidència el primer Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc Josep Belver i
Vallés.
La Presidència 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)
Gracies Sr. Belver. Aquesta moció que presenta Esquerra Republicana de Catalunya, que
nosaltres votarem en contra, no sabem si respon a un fet de prepotència o d’inseguretat
perquè atenent que és una llei que, segons ha explicat el representant d’Esquerra
Republicana de Catalunya, el Sr. Toni Garcia, és una llei fantàstica i era del tot necessària,
no sé per què venen aquí a l’Ajuntament de L’Hospitalet, que no tenim competències en
matèria d’habitatge i ens diuen que el primer que hem de fer és mostrar suport a la
aprovació d’aquesta llei, si tan fantàstica és, jo crec que no cal, ja es dóna per fet.
Com deia, nosaltres des del Partit Popular votarem en contra, com ja ho vam fer al
Parlament de Catalunya i, a més a més, l’hem presentat al Consell de Garanties
Estatutàries perquè considerem que és inconstitucional i a més a més, no és competència
de la Generalitat, en aquest sentit, sinó de l’Estat, el què estan plantejant.
Considerem que, a més a més, el que proposa la llei en aquest sentit, és la limitació dels
lloguers, que no soluciona el problema, sinó que considerem que l’agreuja. Tenim exemples
de llocs on s’han regulat els preus dels pisos de lloguer, com és Berlin, on els preus han
crescut, han provocat una situació negativa, contrària, que es temia, que ha augmentat un
3% des de la seva intervenció l’any 2015.
Nosaltres creiem que no és veritat que els preus del lloguer no estiguin regulats, jo crec que
ja estan regulats, és el propi mercat que regula els preus, de la mateixa manera que un
propietari no pot pujar el lloguer de manera sorpressiva o quan li ve de gust, sense tenir
seguretat jurídica i un contracte.
Per tant, nosaltres considerem que de la mateixa manera que ells exposen que els sindicats
de llogateres han donat suport a aquesta moció, que ells plantegen a través d’una moció i la
llei que ens plantegen, nosaltres també podríem afegir en aquest sentit, que les cambres de
la propietat consideren que és del tot poc encertada aquesta llei.
Sí és veritat que tenim un problema a l’accés al dret a l’habitatge, que afecta als joves i a
famílies amb pocs recursos i que el primer que hem de fer, és disposar d’un parc
d’habitatges assequibles per a aquestes famílies, per a aquests joves, i no regular, en
aquest sentit, el preu del lloguer.
Nosaltres considerem que el que hauria de fer la Generalitat de Catalunya, si vol ajudar a
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totes aquestes persones, a regular el mercat com diuen, és utilitzar les energies i els
recursos que s’estan destinant tant en ambaixades, com a estructures d’estat o en
referèndums il·legals, i implementar un parc d’habitatges assequibles a nivell de Catalunya i
de L’Hospitalet, perquè així això resoldria el problema que s’està plantejant, que és l’excusa
per aprovar aquesta llei.
Nosaltres, de la mateixa manera, també pensem que el fet de que un propietari es vegi
limitat amb un preu de lloguer, farà descentivar el mercat de lloguer i per tant, hi haurà
menys pisos disponibles dins de l’oferta que es pugui presentar.
Nosaltres considerem que la regulació, en aquest sentit, seria un bon portal de sortida, en el
sentit d’afavorir que els propietaris privats puguin disposar d’un seguit de mesures de
regulació, que ajudi, en aquest sentit, també al propietari i que incentivi que pugui posar el
seu pis en lloguer social.
En qualsevol cas, també hi ha experts que diuen que evidentment el que podíem fer des de
l’administració és comprar pisos buits i posar-los a disposició de les necessitats de les
famílies i dels joves que puguin necessitar. Però en qualsevol cas, considerem que la eina
que s’està implementant o que es vol implementar a través d’aquesta llei no és la solució
per portar a terme i solucionar el problema que tenim a la ciutat, en aquest cas.
Jo, com he dit abans, no sóc sospitosa de ser socialista, però de les poques persones que
té seny al govern de l’Estat, que és Nadia Calviño, que també apuntava en aquesta línia, on
reconeixia que les diferents ciutats que han implementat aquesta mesura, no han tingut èxit.
Per tant nosaltres considerem que no és necessària i per tant, la votarem en contra.
Essent les 14:58 hores, s’incorporen a la sessió l’Alcaldessa-Presidenta, Sra. Núria
Marín Martínez i el Sr. Cristian Alcázar Esteban, regidor del grup polític municipal del Partit
dels Socialistes de Catalunya.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. En primer lloc, el nostre grup celebra l’aprovació al Parlament de Catalunya de la
Llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament
d’habitatge, aprovada pels vots a favor de Catalunya En Comú Podem, CUP, Esquerra
Republicana i finalment Junts per Catalunya.
Una llei històrica, amb un consens social amplíssim, que permet regular els preus dels
habitatges de lloguer en els municipis. Per fi una llei que tracta de posar fre a l’especulació
del preu de l’habitatge. Reconèixer, crec que és de justícia en aquesta moció, la feina, la
persistència i el coratge del Sindicat de llogaters i llogateres, i de més de 4.000 entitats que
han recolzat la proposta per portar aquesta demanda i proposta de llei al Parlament de
Catalunya.
Des del nostre grup hem exposat en moltes ocasions els problemes estructurals, que patim
a la nostra ciutat amb l’habitatge. A L’Hospitalet, el preu del lloguer ha augmentat un 34% en
els últims 5 anys, amb el pòdium estatal com la ciutat on més ha augmentat el preu de
l’habitatge en els últims 5 anys.
Aquesta llei ha de fer servei a la nostra ciutat, ha de servir per posar fre a aquesta tendència
de pujada de preus desproporcionada, ha de servir per dotar d’eines als veïns i veïnes de la
nostra ciutat que es veuen sense alternatives, que es veuen expulsats de la nostra ciutat,
perquè no poden fer front als preus abusius que han de pagar per mantenir el lloguer.
Deia al principi que celebràvem l’aprovació d’aquesta llei, però de la mateixa forma, des de

…/…

118

L’Hospitalet En Comú Podem som conscients i tenim ben clar, que s’ha d’aprofundir en més
mesures que ajudin a garantir el dret a l’habitatge, no només regulant els preus de lloguer
davant pujades abusives, podem fer front al problema de l’habitatge que patim a la nostra
ciutat.
La intervenció que feia la nostra portaveu a la moció, exposava els punts claus que entenem
des del nostre espai, que han de garantir l’accés a un habitatge digne i que passa per
aprofundir en la lluita contra l’especulació immobiliària, i lluitar contra la pujada abusiva de
preus del lloguer i apostar per un parc públic d’habitatge. Votarem a favor de la moció.
Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Como viene siendo habitual, estos señores de Esquerra Republicana nos
traen una moción para hacer propaganda de una ley demagógica y electoralista, que lo
último que pretende es facilitar el acceso a la vivienda.
Es una ley reciclada que ya presentaron en la anterior legislatura y el Consejo de Garantías
Estatutarias ya ha advertido que es inconstitucional, pero eso es justo lo que buscan,
confrontar con el Tribunal Constitucional para presentarse en las elecciones como grandes
defensores del derecho a la vivienda, pero es que el malvado Estado español no les deja,
eso siempre, criminalizar al malvado Estado español y a todo lo que se menee, como se
suele decir.
Pero es falso, a Esquerra Republicana el derecho a la vivienda solo le interesa para hacer
electoralismo. En esta ley no han hecho nada más que plantear medidas demagógicas, que
allí donde se han implementado y presentado han sido un absoluto fracaso.
Es una ley que trata de descargar en los particulares, la responsabilidad del govern de la
Generalitat en políticas de vivienda, y que lo único que lograría, de ponerse en marcha, es
cargarse el mercado de alquiler, dificultando aún más el acceso a la vivienda.
La ley que deberían poner en marcha, es la del derecho a la vivienda, perfectamente
constitucional, que se hizo en 2007 y establecía un plazo de 20 años a la Generalitat, para
hacer vivienda de alquiler social que alcanzara, como mínimo, el 15% del total de lo que se
construyera.
Han pasado 13 años y no llegamos ni al 2%. ¿Por qué? Porque Cataluña es la comunidad
autónoma que menos porcentaje del presupuesto destina a vivienda. Estamos a la mitad de
la media española y destinamos el 0,6%, cuando Madrid, por poner un ejemplo, que podría
poner muchos más, destina más del 1,5%.
Si de verdad a Esquerra Republicana de Cataluña le importase el acceso a la vivienda, se
dedicaría a destinar recursos a un parque público de vivienda de alquiler social, pero claro,
eso cuesta dinero y hay que dejar de hacer otras cosas, y ellos prefieren dedicarlo a TV3 o
a abrir embajaditas por ahí, en sitios como Australia.
Es lamentable, en fin, vamos a votar en contra, porque siempre estamos en lo mismo, erre
que erre, en criminalizar y de que todo aquí, todo pasa por culpa del Estado español, los
españoles que son muy malos, de que asfixian a Cataluña, pero mientras tanto ellos, con el
dinero de todos los catalanes, se dedican a lo que se dedican, a promocionar la república, a
abrir embajaditas y demás y no tienen voluntad de verdad de defender a los ciudadanos.
Así que demagogia, la justa, señores de Esquerra Republicana. Vamos a votar en contra
porque esto no soluciona nada, al contrario, como les he explicado, lo que hace es poner
palos en las ruedas, para que al final, pase lo que está pasando. Gracias.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Avui ens porten una moció per recolzar una llei que es va aprovar fa
ben pocs dies en el Parlament de Catalunya, i que donem suport a una llei que saben que
no té cap recorregut.
Aquest Decret Llei que vostès han portat, és pràcticament el mateix que van aportar des del
Departament de Justícia en aquell moment, just abans de les eleccions municipals, amb una
diferència, que en aquell moment Catalunya En Comú deia que aquell Decret llei era un
desastre, i que el què hi havia era intencions partidistes per part d’Esquerra Republicana,
perquè el què estaven fent era posar en risc el govern de Barcelona.
Como ara les eleccions estan a prop en l’àmbit català, ara resulta que s’hi troben en aquesta
proposició de Decret llei que saben que no té cap recorregut. El Consell de Garanties
Estatutàries no és que hagi dit que el Decret llei és anticonstitucional, que per cert, ho han
dit per unanimitat, sense matisos, per unanimitat, sinó que, a més a més, ha dit que és
antiestatutari. No només va en contra de la Constitució, sinó que va contra l’Estatut de
Catalunya, però tot això, a vostès, al govern de Catalunya, els hi és exactament igual,
perquè el seu objectiu no és parlar d’habitatge, el seu objectiu és confrontar amb el govern
de l’Estat.
El problema és que ho estan fent amb l’habitatge, i això és un material absolutament
sensible, on hi ha molta gent que està patint molt al voltant de l’habitatge. De fet ,avui en el
Ple tenim fins a tres mocions parlant d’aquestes qüestions, per tant, seria d’agrair que partits
que es diuen de govern, no enviessin missatges que poden generar expectatives a
persones, que finalment vostès saben que no es compliran.
Mirin, encara que prescindíssim del debat competencial, vostès el què han volgut és, aquí
sí, fugir del debat parlamentari. Ens han aprovat un Decret Llei, la ratificació d’aquest Decret
llei en el Parlament de Catalunya per la modalitat de lectura única. Sense que hi hagi
esmenes, sense que hi hagi un debat, sense que hi hagi possibilitat de millora, perquè,
insisteixo, a vostès el que menys els interessa en aquests moments, en aquesta qüestió, és
l’habitatge.
El seu objectiu no és trobar solució als problemes per pagar el lloguer de les famílies, el seu
objectiu és la confrontació i crear el conflicte, amb l’esperança que això els hi doni rendiment
electoral, un rendiment electoral que busquen per a una convocatòria d’eleccions, que no
són capaços de que el president del seu govern convoqui, que, per cert, tenen una manera
fàcil de fer-ho, els senyors d’Esquerra Republicana, pleguin ja del govern, i ja veuran com
convoquen eleccions. Però una cosa és anar fent veure que collen, perquè estan ja
acostumats a això de “l’estrenyeu, estrenyeu”, per desprès deixar tirada a la gent i anar a
consolar-los hores desprès.
El govern d’Espanya va aprovar ja un índex de referència per a tot l’Estat, i ara el què hem
de fer és mobilitzar suficient sòl per incrementar l’oferta d’habitatge públic, que aquí és on
rau el problema, no en posar-li limitacions, que com alguns companys ja han dit, s’ha
demostrat una política absolutament errònia i que no soluciona el problema allà on s’han
desenvolupat.
Si en comptes d’utilitzar la moderació de les rendes de lloguer per crear confrontació, vostès
volguessin buscar solucions, haurien trobat una manera de generar coordinació entre
administracions que tenen competència en habitatge. I si en comptes de buscar la
confrontació, prioritzessin les polítiques d’habitatge, sobretot ens adonaríem, en el
pressupost, perquè el pressupost de la Generalitat, diguéssim que molt magre en aquest
tema no va.
Si vostès haguessin prioritzat les polítiques d’habitatges estarien millorant la seva
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intervenció en el mercat de l’habitatge i en el parc de l’habitatge públic, que estaria en millor
condicions i serien capaços de gestionar-lo amb bastanta més eficiència de la que fan fins
ara.

SRA. ALCALDESSA
Obrim el torn. El Sr. Garcia m’havia demanat la paraula. Si pot ser, és un prec, anem ja
acabant el debat. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Aquesta proposta que ha aprovat el Parlament Catalunya no és una llei de
confrontacions, és una llei de solucions, és una llei que no sorgeix d’Esquerra Republicana,
és una llei que sorgeix del Sindicat de Llogateres, que li han donat suport més de 4.000
entitats socials, polítiques i veïnals, entre elles, Comissions Obreres, UGT, la CONFAC,
associació de veïns, per tant és una llei transversal, és una llei de país.
I el que estem veient amb vostès el Partit dels Socialistes que vostès s’alinea amb les tesis
de la dreta, amb el Partit Popular i Ciutadans. Perquè vostès no van tenir cap tipus
d’objecció, en el moment de la crisi, de modificar la Constitució espanyola, és a dir, lectura
única i una nit d’agost per salvar els bancs, per rescatar els bancs amb diners públics. I avui
vostès del govern de l’Estat espanyol no són capaços de demanar aquests diners que van
cedir als bancs, per poder-los invertir en polítiques socials.
Vostès, és a dir, intenten dir que aquesta llei trenca competències que no són de la
Generalitat de Catalunya i que son de l’Estat, doncs, és fàcil, com hem fet amb la llei
d’emergència habitacional i la lluita contra la pobresa. Amb aquesta llei, en lloc de criticar-la,
en lloc de tornar-la a portar al Tribunal Constitucional, el que poden fer és aplicar-la des del
govern de l’Estat espanyol. Perquè aquesta llei és una llei necessària, una llei que sorgeix
de les entitats, de les plataformes dels afectats de la hipoteca, dels sindicats de llogaters,
d’entitats socials molt diverses.
Per tant, aquesta llei és una llei que dóna solucions, és una llei que també segueix el què
han fet altres ciutats europees, i ho ha fet Berlín, ho ha fet Roma, ho ha fet Viena, i ho ha fet
la ciutat de Nova York.
Per tant, nosaltres, el què està en crisi és el dogma de 40 anys de polítiques, és a dir, que
han volgut promoure l’especulació, i per tant, no han solucionat la problemàtica de
l’habitatge. I únicament es recorden de les administracions, el Partit Popular, quan els
beneficis per a aquestes entitats financeres, per a aquestes entitats especulatives, tenen
pèrdues, únicament els interessa socialitzar les pèrdues, però no els beneficis.
Per tant, l’important és que hi ha una llei innovadora, una llei que sorgeix de la societat civil,
que l’ha aprovat el Parlament de Catalunya i que posa els fonaments per començar a
garantir el dret a l’habitatge.
I des de totes les administracions hem de fer esforços, des d’aquesta administració local,
també des de l’autonòmica i també des de l’estatal, perquè des de l’Estat es poden revertir
algunes polítiques. La dació en pagament, es pot fer, si el govern ho vol, es pot regular els
preus del lloguer des de l’Estat espanyol i es pot demanar, i el que hauríem de demanar és
que hauria de ser ja, una qüestió que no s’hauria de reclamar des de la societat civil, des
dels partits polítics que demanin els diners que van donar als bancs per rescatar-los, i que
els inverteixin en fer polítiques per fer front a aquesta crisi sanitària. I aquesta crisi social pel
COVID. Gràcies Alcaldessa.
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SRA. ALCALDESSA
Tots teniu el cronòmetre a la pantalla i demanaria que no cal que esgotem els temps, i no
cal que cada vegada hagi d’intervenir per dir que s’ha acabat el temps. Havia demanat la
paraula el Sr. Sergio Moreno.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies, intento ser breu. Un parell de coses. Primer, Sra. Sonia Esplugas, la
intervención del mercado de vivienda es una política que la derecha liberal europea asume
como propia, igual tienen que empezar a pensar en modernizar el discurso, la concepción.
Hay bienes que hay que proteger por encima de la ley de la oferta y la demanda.
Usted sabe que la Constitución que tanto defienden además protege el derecho a una
vivienda digna y permite la intervención del mercado, en beneficio del bien en común. Esto
también lo dice la Constitución, así que también os pido que cuando habléis de
constitucionalistas pues tengáis a bien incluirnos porque creo que a veces defendemos
mucho más la Constitución que ustedes.
También al Sr. Miguel García que se pasa los plenos hablando sobre el carácter social de
su partido, de lo que le preocupan los vecinos en L’Hospitalet, pero cuando hay que mojarse
de verdad, siempre encuentra algún recoveco para escapar. Votamos en contra de una ley
que permite regular los alquileres, pero en cambio, nos cuenta la historia de la vecina que
no se atreve a irse a su segunda residencia porque le van ocupar el piso en L’Hospitalet y
claro es un drama. Y tiene, bueno pues, la poca vergüenza de llamarnos a nosotros
populistas, o demagogos, sinceramente creo que es de traca. Lo comento porque bueno no
puedo callarme estas cosas, pero de verdad que no merece ni comentario.
Y por último, en referencia al Partido Socialista, el PSC, sorprende que siempre haya tirado
balones fuera en lo que se trata de políticas sobre vivienda y ahora que tenemos una
herramienta para regular los alquileres en esta ciudad, sin ninguna voluntad de hacerlo Es
desesperante la situación que vivimos muchos jóvenes que nos tenemos que plantear irnos
de L’Hospitalet para poder pagar un alquiler. Es que de verdad es desesperante, es una
vergüenza que los precios de los alquileres expulsen a vecinos de esta ciudad y es una
vergüenza que sigan tirando balones fuera y no quieran usar una herramienta que ahora sí,
podemos accionar desde el ámbito municipal.
Y lo que comentaba una vergüenza que no exista por parte de este gobierno ni un ápice de
voluntad de poder mejorar esta situación que vivimos muchos vecinos y vecinas de
L’Hospitalet. Nada más, muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
No em consten més paraules, sí, Sra. Esplugas, no m’havia demanat la paraula i ja li ha
passat el torn, per tant li passo la paraula al Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Ràpid. Miri, Sr. Sergio Moreno, tampoc vull polemitzar amb vostè però quan parla de les
eines, clar, és que ara tenim una eina sí però hi ha gent que li donen un martell per fer la
feina d’un tornavís. Per tant, si l’eina és equivocada, la feina no es fa.
Jo els hi deia abans en la meva intervenció, en la primera intervenció, li deia al Sr. Antoni
Garcia que vostès aquest Decret llei, no ho fan buscant la solució de l’habitatge i que porten
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la moció aquí, no per buscar una solució a l’habitatge, sinó buscant la confrontació.
La seva segona intervenció és el fidel reflex de que això és així. No ha dit res d’habitatge,
res. Només ha parlat de la confrontació, de la llei, l’Estat central, el govern. Miri, si vostè ho
té tant clar, i vostè deia amb raó, que el govern central és qui té la possibilitat de fer coses
en l’àmbit d’habitatge, perquè així li atorga competencialment també la Constitució,
presentin aquesta llei, presentin aquest decret, donin forma de llei, vagin al Congrés i facin
la proposta.
Perquè no ho han fet allí?, quan el Consell de Garanties Estatutàries els hi ha dit que era
inútil, que estaven perdent el temps, que això va contra la Constitució i contra l’Estatut,
perquè vostès no volen que s’aprovi això per posar-ho en marxa, aquesta no és la seva
emergència, aquesta no és la seva urgència. La seva urgència és confrontar, fer soroll i
poder explica’ls-hi als seus que són molt valents i que s’enfronten a l’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, per acabar.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid. Sr. Belver, aquesta no és una llei de confrontació, és una llei de solucions a una
problemàtica com són els preus abusius dels preus de lloguer que existeixen a Catalunya, i
hauria de ser també una prioritat del seu govern, donar solucions en aquest àmbit.
I no és una llei d’Esquerra Republicana de Catalunya, és una llei que sorgeix del treball, del
Sindicat de Llogateres, de moltes entitats socials i de moltes entitats veïnals i sindicals. Per
tant, el què està fent vostè és menysprear, i menysprea amb la seva intervenció aquest
treball que han fet moltes entitats, molts i molts ciutadans que estan patint la problemàtica i
que estan donant solucions.
I el què ja he manifestat i el què dic, és que cal aplicar polítiques des de les diferents
administracions, des de l’àmbit local, des de l’àmbit de la Generalitat, i també des del govern
de l’Estat espanyol. Perquè vostès rescaten ràpidament els bancs quan governen, arriben a
acords amb el Partit Popular per rescatar els bancs, però desprès s’obliden de rescatar a les
persones i fan canvis constitucionals perquè els bancs puguin tenir aquests recursos de la
ciutadania.
Per tant, el que li demanem és, si vostès estan d’acord amb aquesta llei, que l’apliquin a
nivell de l’Estat espanyol i no la portin al Tribunal Constitucional, perquè és una llei de la
ciutadania per solucionar un problema que tenim molt i molt, també, a la nostra ciutat.
Essent les 15:21 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 19, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 19 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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MOCIÓ 19.PER LA POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS EN
MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES D'ARRENDAMENT
D’HABITATGE. AJT/47530/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
amb 19 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 8 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 20 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula el Sr. Garcia, per a la seva presentació.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. En aquesta ciutat, a Catalunya, i també en el conjunt del
municipalisme, hi ha un ampli consens que els ajuntaments havien de disposar i han de
disposar del cent per cent dels seus estalvis i dels seus romanents, i també hi ha un ampli
consens que cal modificar la llei d’Estabilitat del govern del Partit Popular, que en el seu
moment, per això, centrifugar el deute, a les diferents administracions. I que crec que també
hi ha un ampli consens que cal que hi hagi més finançament i més competències per als
municipis.
Davant aquest consensos, que també hem tingut en aquesta ciutat, amb l’aprovació de
diferents mocions, a l’hora de la veritat, ens hem trobat un govern de l’Estat espanyol que a
l’entrar per la porta de la Moncloa, tant PSOE com Podemos, en una part, s’han oblidat de
les propostes que com en altres temes que defensaven i han fet una proposta en aquest
àmbit on demanaven que els ajuntaments donessin els seus estalvis a l’Estat i que l’Estat
els pogués utilitzar en els propers 12 anys i que l’Estat els anava retornant amb unes
condicions molt concretes.
Davant aquest intent del govern de l’Estat espanyol de confiscar els estalvis de l’Ajuntament
de L’Hospitalet i d’altres municipis, uns estalvis que s’han generat gràcies a l’esforç dels
veïns i veïnes de la nostra ciutat, en lloc de defensar els interessos dels veïns, hem tingut
una Alcaldessa absent que ha defensat els interessos del seu partit, en lloc de defensar els
interessos de les seves veïnes i veïns.
Abans d’aquest decret, teníem una Alcaldessa que anava reclamant el cent per cent del
superàvit, que es pogués destinar a polítiques socials i ha estat absent quan hi ha hagut
aquest tipus de decret.
Per sort, aquest decret pactat entre el PSOE i Podemos, que va en contra del
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municipalisme, va ser rebutjat per la majoria del Congrés.

Essent les 15:22 hores, abandonen la sessió el Sr. Quirós Brito i la Sra. Revilla
Sánchez, regidor/a del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i el Sr.
Moreno Ruiz, regidor del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú Podem- En Comú
Guanyem.
Després d’aquest intent, diguem-li fallit, d’apropiar-se dels recursos de l’Ajuntament, ara
sembla que des del govern de l’Estat espanyol, des del govern del PSOE i de Podemos, es
permetrà que els ajuntaments puguin utilitzar el cent per cent dels seus estalvis i els seus
romanents per fer front a la crisi econòmica i social provocada per la COVID.
Nosaltres fins que no veiem aquest decret, no ens ho creurem, perquè l’experiència que hi
ha hagut en aquest àmbit no ha estat bona, hi ha hagut acords amplis que a l’hora de la
veritat, aquests acords amplis no s’han concretat, sobretot per culpa del Partit dels
Socialistes.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que una vegada més, aquest
Ajuntament, ha d’instar al govern de l’Estat espanyol, a reafirmar el seu compromís de que
els ajuntaments i la nostra ciutat puguin disposar de la totalitat dels estalvis per fer front a
les polítiques de la COVID.
Que també és necessari modificar la Llei d’estabilitat financera que és una llei del Partit
Popular, que ofega als ajuntaments i també és necessari que la totalitat del superàvit, tal
com s’ha fet fins ara, perquè això quedi clar, que sigui utilitzat per a polítiques d’atenció a les
persones, però també que amb aquest superàvit puguem fer coses que no ha fet encara
aquest ajuntament i esperem que s’incorpori en el Pacte de Ciutat, perquè ho han reclamat
les diferents entitats de comerciants de la nostra ciutat, que hi hagi un programa d’ajudes al
comerç de L’Hospitalet i a la petita i mitjana empresa per superar aquesta crisi econòmica
que estan patint.
Per tant, creiem que aquesta moció és una moció per reafirmar el compromís de
L’Hospitalet amb altres mocions que s’han aprovat en aquest Plenari.

Essent les 15:24 hores, abandona la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Des del Partido Popular creemos que la moción que presenta hoy
Esquerra Republicana puede dinamitar, en cierta manera, el Pacto de Ciudad que venimos
desarrollando durante estos meses. Durante estos meses, los grupos municipales y los
agentes sociales y económicos de la ciudad, hemos venido trabajando en una serie de
acuerdos, en lo que respecta a afrontar con medidas concretas, la solución, en este caso,
como explicitando concretamente el pequeño comercio y la pequeña y mediana empresa de
L’Hospitalet y entendemos que realmente, la presentación de esta moción queremos
entender que está hecha, al final, con buena intención y no como decía con el fin de
dinamitar el Pacte de Ciutat e intentar que Esquerra Republicana se convierta en el
protagonista de la aprobación de una moción para presentar ayudas y luego poder hacer un
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buzoneo por toda la ciudad.
En cualquier caso, nosotros, desde el Partido Popular, vamos a votar a favor, entendemos
que realmente, la presión, finalmente que se hizo de los grupos parlamentarios respecto a la
ofensiva del gobierno estatal de pretender quedarse con los ahorros, en este caso, de los
ciudadanos de L’Hospitalet, y finalmente conseguimos que esto no se llevara a cabo, con lo
cual, para nosotros es importante que los ahorros de los ciudadanos de L’Hospitalet se
queden en L’Hospitalet y se invierta en L’Hospitalet y por tanto, entendemos que una de las
mejores maneras, a día de hoy, es invertirlo en ayudas, aquí se explicita, como decía, el
tema del comercio, del pequeño empresario, pero si no a nivel social, con políticas sociales
y a nivel de todos los ámbitos en los que ahora mismo, pues se puedan ver afectados por la
crisis del COVID. En este caso, de que la intención es arrimar el hombro y no dinamitar el
Pacto de Ciudad. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Hem vist arran de la pandèmia de la COVID-19, que no era possible
preveure l’existència de tot un seguit de necessitats absolutament essencials de la població,
causades per una situació de força major i a les que aquest Ajuntament i d’altres
ajuntaments, han hagut de fer front, per responsabilitat i per ser l’administració més propera
a la ciutadania, malgrat no tenir en molts casos competència atribuïda legalment, i per tant
sense recursos econòmics associats, que són un important sobrecost pel pressupost anual,
i tot això, sense poder disposar més que del vint per cent del superàvit corresponent a
exercicis anteriors i, per tant, amb una encara major dificultat per donar compliment a la
regla de despesa, dificultat aquesta que ja queda reflectida, de manera prou clara, als
diversos informes, al respecte de la Intervenció General que formen part dels expedients
que debatem en aquest Ple.
Cal utilitzar la totalitat dels romanents per promoure polítiques socials i de reactivació
econòmica, sense perdre de vista una eina fonamental, les polítiques actives d’ocupació
com a eina per afavorir la creació de riquesa i una major cohesió social.
Per abordar la crisi econòmica i social a la que ens haurem d’encarar un cop superem
l’emergència de salut pública, és urgent o bé la derogació de la LRSAL, o bé la suspensió
de les normes que s’apliquen en cas d’incompliment de la regla de despesa, així com la
modificació de la Llei orgànica d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, per tal de
que es puguin abordar les polítiques necessàries per a protegir a la població de les
conseqüències de la pandèmia, entre d’altres finalitats.
I que ho puguin fer, no només els ajuntaments amb superàvit, sinó tots els ajuntaments,
amb la participació directa en la distribució dels fons europeus de reconstrucció, però també
fent ús de la seva capacitat d’endeutament per tal de poder atendre a les necessitats de les
seves veïnes.
Des de l’acord amb les propostes que planteja la moció d’Esquerra Republicana i no tant
amb la seva argumentació desconnectada de la part dispositiva, que intencionadament
obvia que el vot favorable de Unidas Podemos obeïa al repartiment de 3.000 milions d’euros
procedents dels fons comunitaris, no condicionats al préstec de romanents a l’Estat. En
base a les consideracions anteriors, i cenyint-nos en atenció als acords proposats, ens
pronunciarem favorablement respecte a la proposta de moció. Moltes gràcies.
Essent les 15:29 hores, s’incorpora a la sessió, la Sra. Revilla Sánchez, regidora del
grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien gracias. Bueno, como no puede ser de otra forma, pues la verdad es que esta
moción a mí me parece oportunista como todo lo que hacen permanentemente estos
señores de Esquerra Republicana. Esta moción, al margen de que estemos de acuerdo en
algunas cosas y de hecho la vamos a votar favorablemente, esta moción llega tarde porque
el gobierno ya ha asumido el fracaso de su intento de apropiarse de los superávits
municipales y ya ha anunciado que permitirá a los ayuntamientos usar el superávit para
hacer frente a la pandemia como reclamó en este Pleno, el superávit para hacer frente a la
pandemia y fue por una moción que todos votaron a favor y la presentó Ciudadanos.
Estuvimos de acuerdo todos, entonces era el momento de presentar las mociones, cuando
se veía lo que podía pasar, pero claro, ya a toro pasado, esto es oportunista porque ya
sabemos dónde estamos y los posicionamientos que ha habido, al cabo nadie es perfecto y
mucho menos estos señores que hacen lo que todos sabemos, presentar una moción aquí
que obviamente viene cargada de oportunismos y electoralismo, lo de siempre, porque que
ya no hacía casi falta, con lo que ha pasado ya.
Recuerden ustedes la moción, que pedíamos que se flexibilizara, la regla de gasto y demás,
que se hiciera frente a la pandemia con el dinero que había de superávit que era de los
vecinos y vecinos y se aprobó por unanimidad y porque sabíamos que nos iba a hacer falta
porque la crisis del COVID desbordaba todo lo previsible. Así que aun pareciéndonos
oportunista porque en el fondo queremos solucionar cosas y ahí vamos de la mano de quien
sea, si se intenta solucionar problemas de los ciudadanos, pues la moción que presentan
ustedes viene a insistir en lo mismo que ya votamos, pero en cualquier caso, estamos a
favor, por eso la vamos a votar a favor.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo crec que molts de vostès ja han fet algunes referències a la
situació en la que ens trobem, allò de que la gestió i evidentment, la gestió per una banda
dels equips municipals i per una altra banda, l’esforç dels ciutadans i ciutadanes en el
pagament dels seus impostos i les aportacions a les arques municipals, han fet que ja des
de fa molts anys, els ajuntaments haguem tingut unes comptes sanejades. Unes comptes
sanejades que bàsicament han servit per les modificacions legals i per les condicions
respectives que s’han anat fixant per a compensar els dèficits que generaven tant l’Estat
com les comunitats autònomes en la seves comptes i en la suma de tot presentar una
estabilitat davant de la Unió Europea que ens permetia continuar tirant endavant.
Ara arriba aquest any 2020, on ens trobem en la situació d’emergència sanitària, social i
econòmica que ens està portant a tots a una situació força complexa. I a partit d’aquí,
busquem solucions o intentem buscar solucions de la manera més consensuada possible
per ser capaços de tirar endavant.
A partit d’aquí, Sr. Antoni García, jo no sé si vostè manté l’idea de la confrontació per la
confrontació o si vostè presenta aquesta moció amb la idea de que li votem a favor. Però
desprès de la seva intervenció, el que donen ganes és de votar en contra, no pel què diu la
moció, sinó pel què vostè ha dit. Ja sé que vostè opina, doncs voteu en contra, però és que
nosaltres no som com vostès, nosaltres no estem per la confrontació, si pensem que alguna
cosa és bona per als ciutadans la votarem a favor, malgrat les tonteries que ha dit vostè,
tonteries, sí, sí, ha dit tonteries.
Vostè no pot dir tot el què ha dit en la seva intervenció, vostè no pot dir perquè molts han fet
referència al decret que va ser rebutjat en el Congres dels Diputats, però no he sentit a
ningú dir on estava el problema. No els dic que per a nosaltres fos una meravella, jo no estic
dient això, però aquí sembla que tothom llegeix els titulars del diaris, desprès ningú es
llegeix la notícia, es queda amb el titular i la consigna que li envien des del partit i la repeteix
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com si fos un lloro. Però estaria bé que tothom, i més quan té una certa responsabilitat
política, estaria bé que la gent sàpigues de què parla.
Per tant, a mi m’agradaria saber tots els que estan en contra del que deia el decret que va
ser tombat en el Congrés dels Diputats, m’agradaria sentir els seus arguments, perquè no
he sentit ni un, ni un.
Per tant, si estem en contra, hauríem de saber per què. Desprès vostès en la seva moció
plantejava alguns assumptes que evidentment ni vostè feia referència Sr. Garcia, en la seva
intervenció, que fa molt de temps que venim reclamant, com és la modificació de la Llei
reguladora d’Hisendes Locals o la modificació, com a mínim, de la Llei d’estabilitat
pressupostària i financera. Per això votarem a favor d’aquesta moció, perquè nosaltres
sempre hem defensat això i ens és igual qui estigui al govern de Madrid, continuem
mantenint la posició.
Una altra cosa que vostès plantegen, instar a l’Estat a que es pugui disposar de la totalitat
dels romanents o de la totalitat del superàvit per promoure polítiques socials i demès. Això
en el decret que ara s’està redactant d’alguna altra manera ja es contempla, com vostè sap,
amb la qual cosa podríem dir que, fins i tot, podria ser sobrer aprovar aquests acords. Però
és igual, li votarem favorablement.
Ara el què hem de tenir clar és que, o fem el paquet complert, o sinó d’aquí un any quan
estiguem fent el compte general i estiguem donant compte de la liquidació en el mes d’abril i
en el mes de maig, veurem què opinen vostès de la generació del dèficit que s’ha creat. Li
recordaré, tot el que avui estan dient, de la falta que fa que gastem tots aquests diners,
malgrat el què sigui, que sàpiguen que incorporar romanents i incorporar superàvit, és
generador de dèficit. Aquest dèficit, més enllà que estaria molt bé que la norma ens ho
admetés, espero, a més a més, comptar amb la seva solidaritat a l’hora d’aprovar els
comptes l’any vinent.
Essent les 15:33 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Quirós Brito, regidor del grup
polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
No sé si per part d’Esquerra. Molt bé, Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Cap tonteria és demanar el cent per cent del superàvit que es pugui destinar a polítiques
socials, a polítiques per fer front a aquesta crisi econòmica que estem vivint.
Cap tonteria és demanar que part d’aquest superàvit es pugui destinar a ajudar al petit
comerç. Perquè això no és confrontació, això són demandes dels nostres ciutadans, de les
nostres ciutadanes, dels nostres botiguers, de les nostres empreses que volen que
l’Ajuntament de L’Hospitalet els ajudem amb recursos públics i amb l’àmbit del comerç, en
aquest fons que li estem reclamant, no des d’ara sinó des de fa molt de temps, que també li
estan reclamant els comerciants, és a dir, s’estan fent, no municipis d’Esquerra Republicana
de Catalunya, sinó en municipis on també vostès governen.
Per tant, aquesta és una moció que vol que es blindi aquesta proposta d’una moció que
també va presentar Esquerra Republicana al mes de maig, que també va presentar
Ciutadans el mes de juny i que han presentat diferents grups municipals, per a què el cent
per cent dels recursos d’aquest superàvit siguin destinats a polítiques socials. Per tant, no
és cap tonteria, són necessitats pels nostres ciutadans.
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I miri, la Sra. Esplugas, dinamitar el pacte, el pacte de comerç, és a dir, si el PP en el mes
de juliol fa una proposta on demana ajuda en l’àmbit de restauració, és a dir, està bé, si
Esquerra Republicana de Catalunya demana el cent per cent del superàvit i demana que hi
hagi aquests diners, els destinin a ajuda al comerç, està malament, és a dir, si ho presenten
vostès està ben fet, si ho presenta Esquerra Republicana està mal fet. No, Esquerra
Republicana no ho pot fer.
Ja sé que a vostès els molesta que Esquerra Republicana de Catalunya estigui en aquest
Ple, ja sabem que els molesta que parlem, ja sabem que a vostès els molesta que opinem,
que votem, per això els nostres líders són a la presó. A vostès els molesta Esquerra
Republicana, doncs ho sento, Esquerra Republicana de Catalunya presentarà mocions,
presentarà propostes, estendrà la mà al govern d’aquesta ciutat, per arribar a acords per
millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans, en aquest Ple com sempre hem fet. Als
partits de les dretes, Ciutadans i el Partit Popular, no els agrada que Esquerra Republicana
sigui la segona força de la ciutat, però és així la realitat, a nosaltres ens han donat sis
regidors i a vostès només un.
Essent les 15:37 hores, s’incorporen a la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, i el Sr. Moreno Ruiz, regidor del
grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú Podem – En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. La Sra. Esplugas m’havia demanat la paraula.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Miri Sr. Antoni Garcia, jo no tinc cap mena de retret, ni cap al·lèrgia
a la gent d’Esquerra Republicana. En el moment que vostès són aquí presents o a la vida
pública, o a la vida política, això el què fa és reafirmar constantment els meus principis, els
meus valors, i per tant, crec que el fet que pugui ser aquí i la gent vegi com vostès governen
i la doble manera de valorar, quan vostès estan governant o quan no estan governant, de fet
aquí la moció, vostès demanen utilitzar el superàvit que ja em sembla bé, per això nosaltres
hem votat a favor, per fer servir tot el que sigui necessari per pal·liar els efectes que ha
provocat la COVID en els ciutadans de L’Hospitalet.
Però vostès, també tenen una responsabilitat de govern i aquí aprofito per dir-li, menos
estructuras de Estado, menos embajadas, menos tonterías i segurament, si vostès posessin
més recursos a la ciutat de L’Hospitalet, pues otro gallo nos cantaría. Per tant, jo insto a que
vostès que poden influir al govern del Sr. Aragonés, doncs que compleixin amb L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. No hi ha més intervencions. M’ha tornat a demanar la paraula el Sr. Toni
García, per tancar, suposo, el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
No tinc cap dubte Sra. Esplugas que el govern de la Generalitat de Catalunya es preocupa
dels seus ciutadans. La part que invertim en ambaixades que vostès sempre les critiquen,
no són ni una de les piscines seves que tenen arreu del món, amb grans inversions que es
gasten.
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Per tant, des d’Esquerra Republicana, des del govern, només cal veure que es promouen
polítiques per ajudar a les persones, hem parlat de la llei de lloguer, podem parlar també
d’ajudes que s’han donat a diferents àmbits, i no tinc cap dubte que des d’Esquerra
Republicana reverteix les retallades en molts àmbits que vostès van aplicar quan
governaven.
I vostès sí que són un govern que no es preocupa mai per la gent, un govern que ha retallat
drets i un govern amb el qual, avui moltes de les conseqüències d’aquesta crisi econòmica i
social que estem patint de la crisi del 2008, és degut a la seva ineficàcia en el govern de
l’Estat espanyol.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Doncs aquesta moció quedaria aprovada per unanimitat, malgrat el debat que s’ha
produït i per si hi ha algú que ens està escoltant, malgrat aquestes intervencions, el
posicionament és a favor del contingut, com a mínim, de la moció.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 20, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 20 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 20.REFERENT A LA UTILITZACIÓ DE LA TOTALITAT DEL SUPERÀVIT DE
L’AJUNTAMENT A POLITIQUES SOCIALS, D’AJUDA AL PETIT COMERÇ I A LA
PETITA I MITJANA EMPRESA. AJT/47539/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El nou escenari de recessió econòmica derivat de l’emergència sanitària fa imprescindible
que totes les administracions injectin el màxim de recursos públics amb l’objectiu d’accelerar
la recuperació i evitar que es converteixi en una crisi estructural.
En aquest sentit, existeix un ampli consens que la resposta a aquesta crisi no pot ser la
mateixa que es va donar a la crisi del 2008, i per això seria necessari modificar el marc
d’austeritat introduït amb l’article 135 de la CE i amb la “Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera”.
Els darrers cinc anys el conjunt de les entitats locals han aconseguit reduir
considerablement el nivell d’endeutament i acumular estalvis en forma de romanents que
actualment sumen al voltant de 17.000 milions d’euros. Des de l’inici de l’emergència
sanitària han estat constants les reivindicacions dels alcaldes i alcaldesses per fer ús
d’aquests romanent i poder donar resposta a les necessitats socials i de reactivació
econòmica. Una reivindicació que ja venia d’anys enrere i a la qual s’havien sumats també
els partits que avui són al govern.
Fa pocs dies vam saber que la proposta efectuada pel govern espanyol a la FEMP en cap
cas preveia modificar el marc d’austeritat instaurat pel PP, de manera que els ajuntaments
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continuarien subjectes a les restriccions de la regla de la despesa, l’estabilitat
pressupostària i la sostenibilitat financera. A més, aquesta proposta del govern incloïa una
mesura inacceptable, com és pretendre que els ajuntaments cedeixin tots els seus estalvis a
la hisenda estatal. Només es pot qualificar de mesura recentralitzadora i contrària al principi
constitucional d’autonomia local.
A més, l’Estat proposava tornar una part d’aquests estalvis els anys 2020 i 2021 per poder
incrementar la despesa, en aquells àmbits que ells defineixen. La gran part restant dels
romanents els retornaria durant els propers 10 anys. Bàsicament exigien als ajuntaments
que actuessin de banc de l’Estat, enlloc de facilitar que puguin posar els seus recursos al
servei de la ciutadania i de la recuperació econòmica.
L’argument que donava el govern és que l’actual normativa d’Estabilitat Pressupostària no
permet fer-ho d’una altra manera, quan precisament la reivindicació política és modificar
aquesta normativa i quan ja hem comprovat que al Congrés dels Diputats existeix una
majoria parlamentària clara per fer-ho. Recordem a més que la Comissió Europea ha
suspès el Pacte d’Estabilitat per facilitar la despesa pública dels Estats i la pròpia “Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal” (AIReF) ha recomanat activar la clàusula que
permet incrementar el dèficit públic per donar resposta a l’actual crisi econòmica.
Malgrat el rebuig a la proposta del govern espanyol per part de la majoria del Congrés dels
Diputats, així com de la majoria del món local, segueix sent del tot urgent posar en marxa
tots els mecanismes possibles per encarar aquesta nova crisi, permetent a les
administracions més properes al ciutadà accedir als fons necessaris i disposar dels seus
recursos per destinar-los a donar resposta a les conseqüències de la Covid-19 i reduir-ne el
seu impacte.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Instar a l’Estat Espanyol a permetre que es puguin disposar de la totalitat dels
romanents dels Ajuntaments per fer front a les polítiques de la Covid19.
Segon.- Instar al govern Municipal a utilitzar la totalitat del superàvit de l’ajuntament per a
promoure polítiques socials, ajudes al petit comerç i a la petita i mitjana empresa.
Tercer.- Instar el govern de l’Estat a treballar d’urgència una proposta de modificació de la
Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, consensuada amb tots
els grups polítics amb representació al Congrés dels Diputats, que habiliti les entitats locals
a fer ús dels seus romanents sense limitacions.
Quart. Instar el govern de l’Estat a modificar d’urgència la Llei Reguladora d’Hisendes
Locals per tal que les entitats locals puguin fer ús de la seva capacitat d’endeutament per
finançar despeses corrents que permetin donar resposta a les necessitats socials i de
reactivació econòmica local derivades de l’actual emergència sanitària.
Cinquè. Demanar la participació directa dels ajuntaments en la distribució dels Fons
Europeus de Reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt de la
despesa pública.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, als
grups polítics del Parlament de Catalunya, de la Diputació de Barcelona, del Congrés i del
Senat i del Parlament Europeu. A l’ACM i la FMC i a la Presidència del govern espanyol.”
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CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 21 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.

Essent les 15:35 hores, abandonen la sessió el Sr. Martín González, regidor del grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, i la Sra. Lozano Montoya, regidora
del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú Podem-En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Farà la presentació la Sra. Carmen Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Gràcies, bona tarda. Moción para promover unas fiestas mayores de L’Hospitalet más
inclusivas, participativas y transparentes.
El parón forzoso de las fiestas mayores por causa de la pandemia es una oportunidad para
reformular el modelo. El modelo de las fiestas mayores fue establecido durante los años 70,
en plena transición, cuando imperaban unos patrones de ocio, participación y convivencia
muy diferentes a los vigentes en pleno siglo XXI.
La sociedad es cada vez más plural y por eso las fiestas se tienen que diseñar pensando en
todos, incluyendo a todos los colectivos y velando por la conciliación del ocio con el
descanso de los vecinos. No podemos olvidar que L’Hospitalet es una ciudad muy
densamente poblada y con una población particularmente envejecida, por lo que la
conciliación del ocio con el descanso de los vecinos es muy importante.
Las fiestas mayores son eventos que articulan la vida social de los barrios y por eso es
fundamental que sean lo más inclusivas posibles, que reflejen la diversidad y riqueza social
y cultural de los barrios, y no se olviden de los más vulnerables. No podemos ignorar a las
personas con trastornos de espectro autista, hipersensibilidad auditiva o movilidad reducida.
Por tanto, lo que proponemos, dado que el Ayuntamiento dispone de mecanismos de
participación descentralizada a través de los Consejos de Distrito, pedimos que puedan
garantizar una participación en las fiestas más representativas y estructuradas que el
modelo actual.
También proponemos que las contrataciones de la logística de las fiestas mayores, se
hagan a través un sistema de contratación pública, porque una gestión municipal de las
fiestas puede garantizar una mayor transparencia y eficiencia en el gasto, asegurando una
contratación profesionalizada, una libre concurrencia y la transparencia. La centralización de
las contrataciones puede facilitar una mayor eficiencia en la gestión y el gasto.
Finalmente, proponemos un compromiso entre todos los grupos, para despolitizar las
fiestas. Debemos tratar de evitar que los ciudadanos consideren que los partidos políticos
vemos las fiestas mayores como una ocasión de hacer propaganda partidista.
Por todo esto, sometemos a vuestra aprobación y esperamos vuestro apoyo a esta moción.
Muchas gracias.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
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grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular vamos a votar a favor de esta moción.
Bueno, esta moción es una propuesta que desde hace mucho tiempo los grupos
municipales veníamos planteando la posibilidad de dar un giro, dar un empujón a las fiestas
mayores de la ciudad, y finalmente es cierto que la crisis del COVID, el parón que por
causas evidentes ha provocado la crisis de la pandemia, nos obliga, en cierta manera, y
tenemos la oportunidad de reflexionar sobre el presente y el futuro de las fiestas a partir de
ahora. A nuestro entender, las fiestas tal y como están ahora pensadas y estructuradas,
deben dar un paso adelante para adaptarse a la nueva realidad de nuestros barrios.
Desde el Partido Popular, efectivamente, estamos a favor de las fiestas mayores, pero
consideramos que el modelo actual ha quedado obsoleto por los principios de gestión de
tiempos pasados. Creo que a día de hoy, y después de lo que voy a afirmar, nadie se va a
sorprender cuando se plantea la remodelación, o promover, o reflexionar sobre el tema de
las fiestas mayores, automáticamente todos pensamos en el mismo barrio, en Bellvitge, en
las fiestas de Bellvitge, y no porque estén mal planteadas por parte de los vecinos, sino que
consideramos que el modelo de gestión que se está llevando a cabo, por parte de esa
comisión de fiestas, deja bastante que desear. No es una crítica al barrio, es una crítica al
modelo de gestión que se está utilizando en ese barrio.
En ese sentido, nosotros consideramos que, como decía, ahora tenemos la oportunidad de
tirar hacia adelante, de reflexionar entre todos para plantearnos un nuevo modelo de
gestión, que dé respuesta no solo a los ciudadanos, sino que además lo que entendemos
desde el grupo Popular es que se debe dar más protagonismo a las entidades de los
diferentes barrios y los grupos municipales quedarnos al margen, porque entendemos que
serían verdaderamente unas fiestas de barrio en las que podrían tener representación las
entidades, que quieran participar en ellas.
Por tanto, nosotros vemos con buenos ojos la presentación de esta moción y, como no
puede ser de otra manera, la vamos a votar a favor. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí gracias. Desde el conocimiento de causa, porque yo he formado parte de una comisión
de fiestas durante más de 20 años y conozco un poquito de qué estamos hablando.
Yo creo que esta moción no se refiere a las comisiones de fiestas de la ciudad, sino que se
refiere a las fiestas de Bellvitge. Son unas fiestas distintas al resto de fiestas mayores de la
ciudad. En la mayoría de fiestas mayores de la ciudad, no hay participación de los partidos
políticos. Yo hablo concretamente del barrio de Collblanc-La Torrassa, donde no hay ningún
puesto, ni ninguna información de partidos políticos, por poner un ejemplo, ni hay
chiringuitos de nada.
Yo creo que sí que es cierto, lo hemos hablado en numerosas ocasiones, que en las fiestas
de Bellvitge hay que hacer un pensamiento y hacer una serie de cambios, llevamos años
diciéndolo y ahí sí que estaríamos de acuerdo, pero realmente las comisiones de fiestas se
han ido renovando a lo largo del tiempo, lo sé porque he vivido estas situaciones.
La mayoría de los barrios cuentan con entidades y con personas que se acercan y ayudan,
y son muchísimas horas las que se dejan las personas voluntarias que están ahí trabajando
en la confección de la fiesta mayor, y no solamente en la fiesta mayor, sino en otras
actividades lúdicas, como pueden ser Carnaval, la Castanyada, el Caga Tió o cualquier
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actividad social que se realiza en estos barrios, que tienen un presupuesto muy ajustado la
mayoría de las veces, y tienen que hacer esos eventos durante todo el año, y que realmente
sí se apuesta por la diversidad. En Collblanc- La Torrassa tenemos la fiesta de la diversidad,
cualquier colectivo puede participar.
Una de las cosas que nos ha llamado bastante la atención es que ustedes, ya sabemos que
hicieron aquella moción a la que votamos todos a favor, sobre los colectivos que tienen
unas necesidades especiales, pero aquí en esta moción viene cogido con pinzas, la verdad.
Nosotros no entendemos esta moción, creemos que las comisiones de fiestas en general
están funcionando, y cuando ha habido una crisis en alguna, ha habido una reunión de
todas las entidades y de personas que han querido participar y así lo han hecho, y
sinceramente creo que se está hablando de la fiesta mayor del barrio de Bellvitge
continuamente, planea sobre toda la moción, y si se hicieran las fiestas tal y como ustedes
plantean, no lo de hacer las contrataciones, la verdad es que sería muy complicado sacar
adelante, lo digo con conocimiento de causa, estas fiestas.
Y luego después lo dels Consells de Districte. Els Consells de Districte están formados por
la mayoría de las entidades que ya configuran las comisiones de fiestas de sus barrios. Es
algo que creo que es situar las fiestas precisamente en un nivel más institucional de lo que
ustedes están diciendo aquí.
Yo desde luego, agradezco a los compañeros y compañeras de diferentes comisiones de
fiestas, que están sacando adelante con muchísimas dificultades sus fiestas mayores y
todos los eventos, son muchísimas horas, es mucho voluntariado lo que se mueve. Muchas
de las entidades hacen aportaciones a la programación con sus propios fondos y con sus
propios proyectos, y por lo tanto yo creo que esta moción a nosotros no nos satisface en
absoluto y la votamos en contra.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc, des d’Esquerra Republicana considerem que és
necessari començar aquesta intervenció, abans de posicionar-nos sobre la moció número
21, agraint la tasca que durant molts anys han portat a terme les diferents comissions de
festes de L’Hospitalet, i com les segueixen portant, així com la seva comprensió mostrada
davant la suspensió de les festes a causa de la COVID, i sobretot per la seva il·lusió per
seguir programant i pensant activitats per quan sigui possible celebrar-les.
Dit això, creiem que el Ple no ha de ser l’espai on els grups municipals portin les seves
problemàtiques individuals. Bé sabem que, excepte el punt quart de la moció, el grup
municipal de Ciutadans, i amb el suport del Partit Popular, que ja ha avançat que votarà a
favor, presenta aquest text davant la seva prohibició per participar a les festes de Bellvitge,
per haver incomplert les normes que marca la comissió de festes d’aquest barri, un fet que
no pot servir per tacar la imatge de les festes de la ciutat, ni de les entitats i associacions
que hi participen, com ja s’ha intentat en alguna ocasió, generant rebuig entre els veïns i
veïnes per les falses acusacions.
Tanmateix, llegint el text de la moció, es nota que Ciutadans no pot participar a les festes de
Bellvitge, per exemple, i sembla que ni tan sols es passegen per la resta, perquè és
impossible afirmar que existeix un ambient de confrontació veïnal per la participació de
partits o entitats polítiques. Com a molt, aquesta confrontació la va generar, també a
Bellvitge, el seu grup i el Partit Popular, fa dos anys muntant la seva guingueta. Els
demanem que no s’inventin els fets i que siguin tolerants, perquè en el marc de les festes
majors els veïns i veïnes de L’Hospitalet considerem fonamental el respecte i el sentit comú
per gaudir i compartir moments.
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Moments i activitats que, reitero, se celebren gràcies a l’esforç i la dedicació dels veïns i
veïnes que treballen a les diferents comissions de festes, implicant-se en l’organització,
fomentant la germanor i l’orgull de ser de L’Hospitalet.
Aquesta tasca que no creiem que s’hagi de treballar des dels Consells de Districte, als quals
ja els correspon la funció de promoure i fomentar l’associacionisme i la col·laboració
individual i entre organitzacions, potenciant la coordinació entre les diferents institucions o
entitats, públiques o privades, que actuïn a la ciutat, motiu pel qual votarem en contra del
primer i segon punt.
Pel que fa al punt tercer, per coherència, el votarem en contra, atès que les contractacions
que es formalitzen són portades a terme per les entitats veïnals, les quals no estan
subjectes al règim de contractació pública, de la mateixa manera que és important destacar
que la feina que es fa a les guinguetes de Bellvitge, per posar aquest exemple de nou, l’han
de dur a terme voluntaris i voluntàries que creuen en el seu projecte. No s’han de realitzar
contractacions.
El punt quart el votarem a favor, tal i com vam fer a la moció del 2019, per tal d’avançar en
la construcció d’una societat i d’una ciutat més inclusiva, més amable, i pensada per a tots
els seus ciutadans i ciutadanes, siguin quines siguin les seves condicions.
I ens posicionarem en contra del punt cinquè, instant-los de nou a complir les normes que
estableixen les diferents comissions de festes de L’Hospitalet, recordant-los que PP i
Ciutadans són les úniques formacions polítiques que han estat expulsades de les festes de
Bellvitge, i el motiu és realitzar subcontractacions o no respectar els preus marcats i
acordats per la comissió de festes.
I per últim, el punt sisè, els trasllats, el votarem a favor. Gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo també voldria començar la meva intervenció agraint als grups
de festes, comissions de festes, a tot tipus d’organitzacions que tenim a la nostra ciutat, la
tasca que fan durant tot l’any, tots els anys, i moltes vegades amb un cert volum
d’incomprensió per part de veïns, altres associacions o de gent que veu amb una certa
distància la seva activitat.
Dit això, jo crec que les festes majors tenen sentit si estan fetes per la gent, si estan fetes
pels veïns i les veïnes, i cadascú amb la seva idiosincràsia. Alguns companys ho han dit,
dels que m’han precedit, a la ciutat no hi ha dues festes iguals, cada barri, cada districte,
cada tros de barri té la seva festa i la fa a la seva manera, té la seva tradició.
Igual que al Centre són típics els sopars al carrer, a les festes de Bellvitge ho són els
quiosquets que es munten al passeig. A la festa de Collblanc-La Torrassa és molt rellevant
el diumenge, la festa de la diversitat. Al barri de Santa Eulàlia, tot l’àmbit del Foc i el mercat
que es munta al voltant del parc de l’Alhambra. A Pubilla Cases i la Florida, les seves
actuacions al carrer per part de grups no professionals que hi participen. Cadascú té la seva
característica, per tant, posar-ho tot al mateix sac, és molt complex.
Dit tot això, si trenquem perquè des dels Consells de Districte, però sense els grups
municipals, és a dir, amb les entitats només, si ja és el què és, però no sobre una cosa que
es diu Consell de Districte. Totes les entitats que volen participar en el seu districte, en el
seu barri, per organitzar la festa major, ja hi són. Evidentment, ja els hi dic, millor que no
facin el model de contractació de l’Ajuntament, perquè sinó la notícia ja seria ara que l’any
2021 no hi ha festes. Per tant, no podem exigir a les comissions de festes que facin un
model de contractació, similar al de la contractació pública.
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És evident, el tema de tot el treball que ja es fa, i vostès ho saben o ho haurien de saber,
amb el tema de les persones amb trastorns de l’espectre autista o hipersensibilitat auditiva,
ja es fan a moltes festes majors, alguns dies, algunes franges horàries, algunes activitats
que tenen en compte aquests col·lectius i que ja s’estan fent des de fa anys aquests tipus
d’intervencions.
Ara, tot això, joc crec que la reflexió final, i això és cert que ho hem fet més d’una vegada,
els grups municipals, els partits polítics hem de continuar sent presents a la festa major de
Bellvitge? Parlem-ho. Parlem-ho tots junts i parlem-ho també amb la comissió de festes,
perquè tots junts, nosaltres, quan els grups polítics van allà, ja passen a formar part també
de la festa a la seva manera. Parlem-ho tots junts. Si això ha de ser una solució per a algú,
estic convençut que no hi haurà cap grup que posi problemes. No tinc tan clar que sigui una
solució, però parlem-ho, no hi ha problema.
Això si volen vostès, en 10 dies, 15 dies, perquè això s’ha de fer amb temps, li demanem a
la comissió de festes de Bellvitge seure amb tots els grups municipals, i parlem de la
presència dels grups o dels partits a la festa major de Bellvitge, però, com els deia la Sra.
González, és l’única festa major on tenen presència els grups polítics.
Per tant, crec que barregen massa coses i crec que podem aprofundir-hi, podem intentar
millorar, podem intentar canviar coses de les festes majors, i en el cas, insisteixo, de la festa
major de Bellvitge, tots plegats hem parlat en més d’una ocasió d’aquests temes, però no
crec que haguem de fer una esmena general a tota l’activitat de les comissions de festes de
la nostra ciutat.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Jo vull comentar en primer lloc que no es una moción para reorganizar las fiestas de
Bellvitge. En ningún momento, el título lo dice muy claro. Estamos en un contexto que
llevamos mucho tiempo hablando de participación ciudadana, me sorprende que
muchísimos de los grupos que tienen en su ADN la participación ciudadana, ya les esté bien
que las fiestas continúen como están, porque a cada uno parece ser que le va muy bien.
En segundo lugar, no se está cuestionando para nada a las comisiones de fiestas. En
ningún lado se pide que se elimine la gestión por parte de las comisiones de fiestas, lo que
sí que hablamos es que se haga la participación a través de los Consejos de Distrito.
También nos sorprende que se hable mucho de los Consejos de Distrito, que parece que
deban tener una utilidad, y una vez más, que tenemos una ocasión pintada para organizar
las cosas, se vacía de contenido a los Consells de Districte. Siguen siendo los Consells de
Districte un postureo que está claro que cada vez que tenemos una ocasión para darles una
practicidad, no se le encuentra o no se le quiere encontrar.
Después también nos llama mucho la atención que grupos políticos que están a favor
siempre de la gestión pública directa, que los ayuntamientos tengan la gestión de todos los
temas, en estos temas se oponen a la gestión de algo que sí que atañe a lo público, como
son las fiestas mayores del municipio.
En cuanto a que se está hablando solo de cuestionar las fiestas de Bellvitge, parece que no
es normal que cada barrio tenga un sistema de fiestas diferentes. Lo que proponemos es
que se vincule a través de los Consejos de Distrito, que haya unas comisiones de fiestas y
que no vale que en un sitio siempre se ha hecho así, y en otro barrio siempre se ha hecho
asá.
Y luego también lo que dice el Sr. Belver, que solo hay presencia de los partidos políticos en
la feria de Bellvitge, no es así porque en la feria de Santa Eulalia su partido político tiene
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claramente su presencia y no sabemos por qué solo ese partido político.
No hay una voluntad por parte de… agradecemos al PP su apoyo por supuesto. Ya vemos
que el resto de los partidos no está por la labor de cambiar todo, porque a todo el mundo ya
le van bien las cosas.
En cuanto al tema de no haber desarrollado más el tema de las fiestas inclusivas, es que
quedó bastante claro en aquella moción, agradecemos el apoyo que en su día se dio,
esperemos que con esto se ponga en marcha para todas las fiestas y poco más que añadir.
Muchas gracias a los que nos han apoyado y seguimos intentando, pero repito, que esto no
es solo para regular las fiestas de Bellvitge. Tienen que hablar con otros barrios que
también hay muchos problemas porque la gente ya está muy cansada de ver a los políticos
hasta en la sopa.
Las fiestas este año, evidentemente, no se va a poder demostrar porque no tendremos
fiestas en la calle, pero es una ocasión para que realmente la gente desconecte y lo pase
bien, y siempre tienen que haber por ahí, el runrún de los partidos y no de una manera, o
bien con casetas o con muchos actos…–finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el
temps-.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gracias. Evidentemente que cada barrio tiene una fiesta que es diferente a la del otro barrio,
es que es algo natural, porque como siempre decimos, en L’Hospitalet hay muchísimas, no
es lo mismo poder hacer un sopar al carrer com fan al Centre, que fer-lo a Collblanc – La
Torrassa con la orografía que tiene, es que es imposible.
Y evidentemente que cada barrio pone un acento en sus actividades, es que es así, porque
cada barrio tiene una actividad y un mundo distinto, una manera de relacionarse también de
forma diferente. Y las fiestas mayores normalmente son un reflejo de esa idiosincrasia que
tiene cada barrio y eso además es bueno porque enriquece. Eso no quiere decir que
tengamos que ser todos homogéneos. La homogeneidad muchas veces lamina mucho más
que favorece la diversidad, que es lo que ustedes están aquí defendiendo.
Y después, es que claro, organizar una fiesta mayor o cualquier actividad, requiere tanto
tiempo que es que si tenemos que ir a los Consells de Districte sería imposible poder hacer
nada, porque los Consells de Districte tienen unos mecanismos muy rígidos, unos
reglamentos muy rígidos y además se reúne cada equis tiempo, cuando las comisiones de
fiestas en plena efervescencia cuando están preparando, es que se reúnen cada semana y
a veces hasta casi cada día.
Por tanto, la agilidad que tiene una comisión de fiestas configurada por vecinos y vecinas,
configurada por entidades de ese distrito, que además tienen ya muy claro lo que se tiene
que plantear, porque es además lo que los vecinos y las vecinas de ese barrio están
demandando, no la puede tener jamás un Consell de Districte y eso es así, porque además
allí las decisiones se toman normalmente, al menos en la comisión de fiestas donde yo he
estado participando, de manera bastante asamblearia. No hay ningún tipo de imposición de
nadie, sino que se toman una serie de acuerdos entre todas las entidades que participan en
ella.
Por tanto, como hemos estado trabajando nosotros, y me consta que la mayoría de las
comisiones de fiestas trabajan de la misma manera, yo creo que en estos momentos no es
una cuestión de cambiar cosas porque sí, sino que si hay una fiesta que por lo que sea, y
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todos lo hemos mostrado, requiere de una serie de cambios, pues lo hablamos, como decía
el Sr. Belver, pero meter a todas las comisiones de fiestas y a todos los barrios en el mismo
saco, realmente creemos que es absolutamente injustificable.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, seré molt breu. Participació ciutadana, Sra. Esteban? Sí, tota. Per això qualsevol ciutadà
o ciutadana, qualsevol entitat que vulgui participar en l’organització de les festes, estic
seguríssim que si va a la comissió de festes que s’encarrega de l’organització, serà
benvingut i podrà participar i podrà implicar-se amb el grau que consideri oportú.
La qual cosa creiem que des del Consell de Districte no es pot fer. El Consell de Districte es
reuneix de manera periòdica i com deia fa uns moments la Sra. González, les comissions de
festes sovint es reuneixen fins i tot un cop a la setmana.
I després deia una cosa, que repetia el Sr. Belver amb el micro obert, los políticos hasta en
la sopa, doncs potser les festes dels barris, i posem l’exemple de Bellvitge potser perquè
són les festes que més s’allarguen en el temps o que més duren o que estan
caracteritzades per aquestes guinguetes que es critiquen, poden servir per a què els
ciutadans es relacionin d’una manera diferent amb els polítics i les polítiques, de la mateixa
manera que els mateixos polítics i polítiques ens podem relacionar amb gent dels altres
partits, i compartir uns moments diferents i poder-los gaudir d’una manera diferent,
allunyada una mica més de la lluita quotidiana. Res més. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 21, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 21 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 21.PER PROMOURE UNES FESTES MAJORS DE L’HOSPITALET MÉS
INCLUSIVES, PARTICIPATIVES I TRANSPARENTS. AJT/47373/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER i CINQUÈ han estat rebutjats amb 21 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 d’ERCAM, 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 i Sergio Moreno Ruiz i amb 4 vots a favor dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández i Rainaldo Ruiz Narváez i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; assistents presents en el moment de la votació, estant absents la Sra. Núria
Lozano Montoya, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG, i el Sr. Jesús
Amadeo Martín González, regidor del grup polític municipal de Cs.
b) Acords QUART i SISÈ han estat rebutjats amb 16 vots en contra dels representants
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del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez,
Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa
Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos
Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes i Sergio Moreno Ruiz i amb 9 vots a favor dels representants d’ERCAM, 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 i Rainaldo Ruiz Narváez i
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, estant absents la Sra. Núria Lozano Montoya, regidora del grup
polític municipal de LHECP-ECG, i el Sr. Jesús Amadeo Martín González, regidor del
grup polític municipal de Cs.

L'H EN COMÚ PODEM-EN COMÚ GUANYEM
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 22 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Sé que hi ha una esmena “in voce” que ha anunciat Esquerra Republicana a la Junta de
Portaveus. Em sembla que el Sr. Coque García voldria fer una esmena.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
L’esmena era al quart acord, canviar: “Instar el govern de la Generalitat de Catalunya a
aprovar una nova llei de barris per fomentar la rehabilitació habitacional i energètica en
barris en situació de vulnerabilitat i amb habitatges envellits”, per aquest redactat: “Instar el
Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol a aprovar línies de suport a la
rehabilitació habitacional i energètica en barris en situació de vulnerabilitat i amb habitatges
envellits, com ho va ser la llei de barris”.

SRA. ALCALDESSA
Primer hem de saber si L’Hospitalet En Comú, en aquest cas la Sra. González, accepta
l’esmena o no.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Acceptem l’esmena. Nosaltres considerem que és una moció que ha de ser el més inclusiva
possible.

SRA. ALCALDESSA
Si l’accepta, ara té la paraula per a que pugui presentar la moció. Quan vulgui Sra.
González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies. En nombroses ocasions hem tractat en aquest Ple la problemàtica de l’accés a un
habitatge digne. Avui mateix es presenten diverses mocions al respecte. Un indicador que
aquesta és una situació que preocupa i que requereix solucions urgents. En els diferents
debats d’aquest plenari, sempre ha sorgit la idea que era necessària la implicació de totes
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les administracions, per abordar amb èxit les solucions adients per complir amb un mandat
recollit en la mateixa Constitució.
Donada la gran preocupació que els ens locals comparteixen sobre com garantir el dret a
l’habitatge, davant de la enorme crisi habitacional que viurem i vivim per la crisis econòmica
ocasionada pel coronavirus, estem convençudes que des del municipalisme hem de liderar
una estratègia compartida amb la resta d’administracions per a garantir aquest dret. Una
estratègia que abordi la imminent emergència, però que també se centri en canvis de
caràcter estructural mitjançant un pacte d’Estat pel dret a l’habitatge, i per això proposem els
acords que ja portem a la moció.
Però nosaltres, d’aquests acords, voldríem destacar sobretot el decàleg del segon punt, que
és l’impuls de l’habitatge com a sector estratègic per a la recuperació econòmica, la cohesió
social i la lluita contra el canvi climàtic. Per això cal un increment del pressupost d’habitatge
fins a un 1% del producte interior brut.
Aplicació d’una nova moratòria per a desnonaments i una nova pròrroga automàtica dels
contractes de lloguer, de com a mínim 6 mesos.
Creació de mecanismes de mediació obligatòria, com a requisit previ a l’inici de qualsevol
procés judicial de desnonament.
Inici d’una una reforma fiscal per beneficiar el lloguer protegit i la rehabilitació.
Impuls a la construcció d’habitatge donant prioritat al lloguer protegit i altres règims no
especulatius, com la cessió d’ús mitjançant processos de industrialització i amb un nou
model de col·laboració públic-privat.
Impuls a la rehabilitació energètica i d’accessibilitat del parc d’habitatges. Garantir els drets
energètics. Lluitar contra l’especulació.
La reconversió dels habitatges buits de la SAREB i dels grans tenidors en habitatges de
lloguer per a famílies vulnerables, cedint-los als ajuntaments mitjançant les borses de
lloguer municipals. I la regulació i control del preu dels lloguers.
Nosaltres creiem que l’accés a l’habitatge ha de ser digne i que les administracions, totes,
han de participar, i és un element que sempre ha sorgit en aquest plenari. Considerem que
és més necessari que mai prendre totes aquestes mesures i confiem que la resta de grups
municipals ens donin suport en aquesta moció. Moltes gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. El Partido Popular votará por puntos esta moción que reclama un pacto de Estado
por el derecho a la vivienda. Existe a día de hoy el plan estatal de vivienda 2018-2021,
elaborado por el gobierno de Mariano Rajoy, lo que está permitiendo incrementar la oferta
de vivienda pública y privada destinada al alquiler, facilitando su acceso a aquellas personas
que cuenten con menos recursos.
Con la puesta en marcha de este plan, se llevó a cabo un nuevo programa para mayores y
personas con discapacidad, promocionando las viviendas con servicios e instalaciones
comunes adaptadas, que se destinan a alquiler durante un plazo mínimo de 40 años.
También hay ayudas a la rehabilitación y en definitiva promover un parque de viviendas de
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régimen de alquiler con la concesión de uso, exigiendo un compromiso de permanencia
mínima de 25 años.
Por parte del Partido Popular nos preguntamos, ¿qué es lo que ha hecho o que está
haciendo el partido Podemos en el gobierno? Porque claro, ya lleva un tiempo y más allá de
promover pactos de Estado, traernos aquí mociones para pactos de Estado, que digo yo
que es mejor que en lugar de traerlo aquí, que lo lleven directamente al Congreso y allí ya
se aclaran, porque aquí no tenemos competencia, y en cualquier caso lo que nosotros
entendemos es que aquí el único pacto de Estado y de derecho a la vivienda es el que ha
2
hecho, vuelvo a repetir, Pablo Iglesias con el casoplón de 2.000 m franqueado por la
Guardia Civil, y que según dicen está soportando las críticas y los escraches en la misma
puerta, cuando él jaleaba cuando se hacían los escraches en las viviendas de diputados y
diputadas del Partido Popular. Ese es el jarabe democrático, es un jarabe democrático para
todos los grupos parlamentarios.
También hablan ustedes del pacto nacional, el pacte d’Estat pel dret a l’habitatge, pero
ustedes ya dicen lo que tiene que incluir ese pacto. También es un poco curioso, lo que
estamos intentando y la representante de En Comú Podem, la Sra. Ana González, decía
que se necesita que esta moción, este pacto llegue con el mayor consenso posible, pero ya
ustedes como mínimo ya ponen una serie de criterios ineludibles, los cuales deben
reflejarse sí o sí. Entonces esto más que un pacto, parece ser que es una adhesión, por eso
no lo compartimos.
En cualquier caso, como decía, si ustedes también quieren ayudar no solamente a tener
una vivienda digna por parte de las personas más necesitadas, yo le insto a que desde su
propio gobierno, el señor vicepresidente, Pablo Iglesias, que incida en el pago de los
ERTES, que a día de hoy muchos de ellos no se han cobrado, que incida también en la
renta vital garantizada para que todas esas familias tan necesitadas puedan tener recursos,
que a día de hoy se ven en serias dificultades y al borde de situaciones bastante
dramáticas.
Y por lo que refiere a los puntos en concreto, desde el Partido Popular nos vamos abstener
en el punto número 1, vamos a votar en contra del número 2, abstención en el 3, a favor del
4 y abstención en el 5. Muchas gracias. Y a favor del 6, que es dar traslado. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Desde Ciudadanos podemos coincidir con los Comunes en el análisis de
que no se están haciendo las políticas suficientes para garantizar el derecho a la vivienda,
pero diferimos en muchas de las propuestas.
Regular los precios del alquiler por ley, lo único que logrará es reducir la oferta de alquiler y
degradar muchas viviendas. Allí donde se ha implementado ha sido un fracaso que solo ha
conseguido generar listas de espera y como consecuencia de ello, que suban más los
alquileres.
Desde Ciudadanos creemos que lo que hay que hacer es incentivar que haya oferta
suficiente para la demanda creciente de alquiler, y para ello tienes que facilitar un mercado
que no sea hostil al alquiler, porque si no, los propietarios retirarán las viviendas del
mercado de alquiler y evidentemente eso supone exceso de demanda y menos oferta.
En lo que sí nos podremos poner de acuerdo es en que hay que impulsar la vivienda de
alquiler social, pero cuando han pactado los Comunes el presupuesto con Torra, hay que
tenerlo en cuenta eso, las partidas en alquiler social siguen siendo una miseria que nos
mantienen, evidentemente, en la cola de España.
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Lo que sí que nos sorprende es que un grupo que hace tanta gala de ser confederal, como
los Comunes, abogue por un pacto de Estado cuando las políticas activas de vivienda se
tratan de una competencia autonómica. Curioso que para lo que les importa, apuesten por
la centralización. Les recuerdo lo que está pasando en Cataluña, lo del 15%, lo de los 20
años que se implemente esa vivienda de alquiler social y asequible, que estamos en el 2%,
ya lo he dicho antes en otras intervenciones.
En cualquier caso, tampoco tenemos claro que el contexto para la pandemia sea el más
adecuado para abordar esta problemática. No sabemos cómo puede afectar la crisis a la
dinámica de la población, si va a cambiar la demanda y las tendencias de concentración de
población. Es una cosa que se está viendo, que ahora la gente quiere marchar de las
ciudades que están saturadas, superpobladas y demás. Por tanto, esto podría traer como
consecuencia que la vivienda, y eso sería lo deseable, empezara a bajar por el propio
mercado. Ojalá, ojalá.
Recordemos que el problema del acceso de la vivienda se combina con la despoblación de
la llamada España vacía, eso está claro, mientras en otras zonas, como L’Hospitalet,
vivimos una presión demográfica cuyos problemas son por todos conocidos y que con la
pandemia se están agravando. Todo esto debemos tenerlo muy presente.
Así que vamos a votar por puntos, porque si bien el análisis de la política que hacen los
Comunes está bien, garantizar la vivienda es algo que hay que hacer, porque como
decíamos antes, eso es una cosa absolutamente necesaria y que además cuando hablamos
de la Constitución, no debemos olvidarnos de eso, porque la Constitución también habla de
eso y hay que implementar eso.
Vamos a votar por puntos porque hay cosas en las que podemos estar de acuerdo. El
primer punto lo votaremos a favor. El segundo punto lo votaremos en contra porque hay ahí
10 propuestas, incluso contradictorias que creo que no ayudan mucho. El tercer punto
también lo votaremos a favor, el cuarto a favor, el quinto a favor y el sexto a favor.
Creo que sinceramente el espíritu de la moción tiene buena fe, nosotros no lo
cuestionamos. Fíjese que es muy distinta a la que presentaba Esquerra Republicana. Aquí
por lo menos hay cosas que son asumibles y que se pueden votar a favor, porque el espíritu
de la moción lo que pretende es ayudar, más que hacer mero populismo. Así que nos
alegramos de coincidir en estos temas, en estas cuestiones con los Comunes, y de alguna
manera por eso nuestra votación recoge muchas de las cosas que ellos proponen, que
creemos que son de cierta justicia.
Así que nada más que decir, esperar que al final las conciencias de todos los gobernantes
caminen en la dirección y que nos entendamos para acabar con el problemón que tenemos
en este país de gente que se ve abocada a no tener una vivienda digna. Eso hay que
solucionarlo sea como sea. Y ahí siempre nos van a encontrar. Sin populismo, haciendo las
cosas con cabeza. Sin intentar liar una trifulca que al final vaya en contra de lo que se
pretende, que es lo que muchas veces hay propuestas que abocan a eso. Esta moción está,
a mi modo de ver, casi bien. Por eso hemos votado a favor de muchos puntos. Muchas
gracias.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Gràcies. Des d’Esquerra Republicana reiterem un cop més que som conscients del
problema amb l’habitatge i la crisi habitacional que estem patint. La crisi provocada per la
COVID-19, a més, ho ha agreujat encara més. Com hem mencionat abans, els
desnonaments es disparen mentre moltes famílies es queden sense o veuen limitats els
seus ingressos.
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Compartim aquesta moció, perquè és en el què creiem, i en el què treballem. Cal seguir
avançant des de totes les administracions, col·laborant, treballant coordinadament, per
garantir el dret a l’habitatge. A Catalunya ho hem fet, treballant diferents grups polítics al
Parlament i impulsat des del govern i la societat civil, per tirar endavant algunes mesures,
com la Llei de mesures urgents en l’àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica; el decret llei
sobre mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge, o la recentment aprovada Llei per
regular els preus del lloguer i evitar els abusos. I encara es pot fer molt més, segur, i s’ha de
fer més.
Tota aquesta feina que estem fent des d’aquí, ha de tenir resposta per part del govern
espanyol i que no sigui la resposta que hem tingut fins ara, amb recursos
d’inconstitucionalitat, amenaces i obstacles per posar en marxa mesures que fins ara no
volien posar en marxa, però que són molt necessàries.
No cal esperar a tenir un pacte d’Estat tampoc, perquè moltes d’aquestes mesures ja es
poden fer. Ja fa temps que s’haurien d’estar aplicant, com l’aprovació de la dació en
pagament, per exemple, que fa anys que estem esperant. Ara estan governant. Totes
aquestes mesures cal aplicar-les. Fem-ho.
I a més, vull recordar que el mes de febrer d’enguany vam aprovar en aquest Ple un pacte
local per l’habitatge, potser seria moment de començar a pensar en posar-lo en marxa, ja
que les mesures i mocions que venen al Ple són recurrents sobre aquest tema, potser és el
lloc on els grups polítics comencin a treballar coordinadament. Gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Primer començar per una qüestió que no tenia prevista, però que no
em puc estar. Sra. Sonia Esplugas, com a mínim no digui res. Si hi ha una política que ha
estat nefasta en l’àmbit de l’habitatge, és la que han fet els governs del Partit Popular i
encara estem pagant les conseqüències. Tot va començar a inicis de segle quan el govern
Aznar va alliberar el sòl, allò va ser el principio del fin.
A partir d’allà, això que vostè explicava de les polítiques i dels pactes d’Estat per l’habitatge
que havien fet durant el govern Rajoy. El govern Rajoy, li resumiré, i alguns companys que
són aquí més joves que jo li podran donar referència, va fer dues coses absolutament
lapidàries. La primera, treure tots els ajuts als promotors públics d’habitatge de lloguer i la
segona, retirar l’ajut al lloguer per a l’emancipació dels joves.
Aquestes van ser les grans aportacions del govern del PP, perquè el conjunt de la política
d’Estat que va fer per impulsar l’habitatge públic de lloguer a l’Estat, va aconseguir que en 4
anys no es fes ni un edifici. Això no és fàcil, amb una sola llei aconseguir emprenyar a tots
els operadors públics, deixar els joves penjats, que havien accedit a un habitatge amb un
ajut al lloguer i quan ja semblava que ho tenien tot fet, aconseguir que no es faci ni un
habitatge en 4 anys. No és fàcil. Doncs vostès ho van aconseguir. Llavors com a mínim no
diguin res, però a sobre no expliquin que ho hem fet fantàstic. No, home, com a mínim no
diguin res.
Després, en la moció en sí jo he vist una cosa, Sra. Ana González. M’hagués agradat, no
dic que no hagués acceptat l’esmena d’Esquerra Republicana, però a lo millor acceptar-la
d’una altra manera. A mi em sembla bé que busquem administracions supramunicipals que
aportin recursos en les seves competències. Per tant, que haguessin dit que l’Estat impulsés
un pla per l’habitatge i donés fons i facilités l’accés a l’habitatge a col·lectius desfavorits i
bonifiqui el sòl per a que es puguin fer habitatges de lloguer i ho faci l’Estat, molt bé, però
que això sigui a costa de que no aprovem una nova Llei de barris, no em sembla bé. Crec
que la Llei de barris va ser un bon instrument, vostè ho sap molt bé que va ser un bon
instrument, i crec que no haurien d’haver renunciat a aquesta resolució en aquest acord
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quart de la seva moció, perquè crec que afavoria i podria afavorir molt més als barris amb
més necessitats de Catalunya, en aquest cas.
Per tant, malgrat tot, aquest punt també el votarem a favor. Votarem a favor de la moció a
excepció de l’acord segon, perquè en l’acord segon vostès fan un decàleg en el que hi ha
coses que coincidim i hi ha coses que coincidim menys i trobem a faltar alguna cosa. Per
tant, a favor de fer un pacte d’Estat pel dret a l’habitatge i que sigui el debat, el consens i la
participació els que diguin quins són els punts, quins són els elements que ha de contenir
aquest pacte.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
El Sr. Belver ha dit part del que jo li anava a dir a la Sra. Esplugas, en quant a la fantàstica
política d’habitatge de Mariano Rajoy i del Partit Popular durant massa anys de govern.
Sra. Esplugas, nosaltres participem en el govern de coalició i estem molt orgullosos de
participar-hi. Creiem que a més a més, ha estat en una pandèmia sense precedents, i que
l’escut social que s’ha pogut fer, vostès en la vida l’haurien promogut. Per tant, després de
veure com estan fent vostès la gestió a Madrid, millor que no, perquè és un desastre,
hauríem mort de COVID i hauríem mort de fam, aquí, en aquest país, si vostès haguessin
gestionat aquesta pandèmia, perquè vostès ho estan demostrant en tots els llocs on estan
governant, o sigui que prou de dir aquestes barbaritats que normalment acostumen a dir
vostès.
Després per una altra banda, nosaltres, Sr. Belver, no renunciem a la Llei de barris, al
contrari. Hem volgut ser inclusius en aquesta moció i evidentment que la Llei de barris va
significar moltíssim per a aquest país, per a Catalunya. Va ser una llei que a més a més ha
nascut des dels barris precisament i per això es diu la Llei de barris. Nosaltres tenim
coneixement de causa de com va funcionar tot això i és fonamental. Nosaltres aportarem i
treballarem de valent per portar endavant una llei de barris, amb més profunditat encara que
la que es va implementar en aquell moment. Si no recordo malament, va ser Pascual
Maragall qui la va portar al Parlament, amb nosaltres en el tripartit.
Per això, nosaltres no hi renunciem, tot el contrari, i a més considerem que és una eina
fonamental pel desenvolupament dels barris amb més dificultats.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Lecciones del Partido Socialista y de Podemos respecto al tema de
gobernanza, pocas. Yo creo que a día de hoy ustedes ya llevan gobernando, si no me
equivoco, dos años. Entonces, si tan mala era la gestión del Partido Popular, y tan mala era
la previsión de vivienda, los planes de vivienda del gobierno de Mariano Rajoy, digo yo,
¿qué han hecho ustedes para remediarlo?
De la misma manera también como la cantinela esa del presupuesto, los presupuestos de
Montoro, que serán los más longevos. Llevamos ya desde el 2018 con esos presupuestos
que eran tan nefastos, pero resulta que están siendo los más longevos, como decía, por la
incapacidad que tienen ustedes de llegar a acuerdos con los grupos parlamentarios.
Por tanto, yo creo que en estos dos años han tenido tiempo para muchas cosas, como para
el tema de abrir la mesa de diálogo con los independentistas, como para pensar el tema de
la amnistía con los presos polítics, los mal llamados presos polítics, como para dar el
pésame a los terroristas que se suicidan, o por ejemplo, negar, sin ir más lejos, las muertes
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por coronavirus.
Por tanto, yo creo que en estos dos años podrían ustedes haber hecho más cosas de las
que han hecho, y entre tanto si ustedes dicen que las cosas que se hicieron durante el
mandato del gobierno del Partido Popular eran tan nefastas, pues digo yo que en dos años
han tenido tiempo además de lo que he dicho, también para hacer las cosas mejor y darnos
un ejemplo si fuera el caso.
En el caso de Podemos, básicamente decirles lo mismo. El Partido Popular no va a aceptar
ningún tipo de lección de gobernanza, por parte de un partido político con un presidente que
cada vez que habla, por decir algo, sube el pan, cuando ha tenido en sus manos la gestión
de las residencias durante la pandemia y que se ha quitado el tema de encima,
corresponsabilizando a las autonomías de la situación.
Por tanto, lecciones de gobernanza del partido de Podemos, pocas, y yo creo que además
el partido de Podemos además de tener tiempo de todas esas cosas y demostrarnos que
realmente sabe gobernar, y no solamente llenar la caja B o la caja de la solidaridad, que
parece que para eso sí han tenido tiempo. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
A mí me parece increíble que precisamente un miembro del PP esté hablando de cajas B,
cuando ustedes están imputados por eso y por muchísimo más. Además, usted perdone,
pero es absolutamente vergonzoso este tipo de situaciones aquí en un Pleno municipal, en
el que estamos tratando un tema tan grave como es la situación de la vivienda de
muchísimas familias en este país.
Nosotros, repito, sí, es cierto, estamos en el gobierno del Estado en estos momentos y
haremos todo lo posible, de hecho lo estamos haciendo ya, para paliar todas las situaciones
de emergencia, tanto habitacional como social, y lo estamos demostrando ya desde los
diferentes decretos que se están haciendo desde Trabajo, desde los diferentes decretos que
se están promoviendo en todos los ámbitos sobre igualdad y sobre todos los temas que
están afectando a nuestros vecinos y vecinas.
No dude que nosotros haremos todo lo posible por paliar las situaciones de emergencia. No
dude que nosotros vamos a rescatar personas y si a ustedes no les gusta que En Comú
Podem, que Unidas-Podemos estemos en el gobierno, pues lo siento muchísimo. A mí no
me ha gustado durante todos los años que han estado gobernando y mire, me he tenido que
aguantar. Pues ahora les toca a ustedes. Esperemos que no vuelvan en muchísimo tiempo.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 22, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 22 de l’ordre del dia, que
queda aprovada parcialment amb esmenes amb el resultat de les votacions que es recull
en aquesta acta.
MOCIÓ 22.EN SUPORT D’UN PACTE D’ESTAT PEL DRET A L’HABITATGE.
AJT/47363/2020
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr.
García Muñoz, regidor del grup polític municipal d’ERC, i acceptada pel grup proponent, que
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es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada parcialment i amb esmenes.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels
punts de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)

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

b)

Acord SEGON ha estat rebutjat amb 19 vots en contra dels representants del
PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 8 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez
i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents
en el moment de la votació.

c)

Acords QUART i SISÈ renumerats, han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:

“La crisi sanitària provocada per la COVID-19 ha obligat els ajuntaments a aplicar polítiques
públiques de contenció durant l’estat d’alarma amb intel·ligència col·lectiva, proximitat en
l’atenció i sensibilitat en les accions per evitar el col·lapse del sistema públic de salut. Ara
els ens locals es troben aprovant i implementant mesures socials i econòmiques en el
procés de desescalada.
Els Ajuntaments hem impulsat en temps rècord la creació d’equipaments socials i sanitaris,
hem fet front a les demandes de la població més vulnerable, i hem dedicat molts esforços en
l’aplicació de les diferents mesures de les fases de la desescalada. En paral·lel, el Govern
de l’Estat ha aprovat un conjunt de mesures d’escut social per evitar que l’emergència
sanitària trenqués el model de cohesió social i es produís un increment de les desigualtats
existents.
En matèria d’habitatge la situació anterior a la crisi provocada per la COVID19 ja era
preocupant. L’estat espanyol liderava els desnonaments a nivell europeu, amb 54.000 el
2019, majoritàriament en règim de lloguer; el nostre parc públic és insuficient (un 2% del
total enfront del 15% de mitjana europea); disposàvem d’un parc privat d’habitatge envellit i
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de mala qualitat, que no complien els estàndards energètics actuals, i els preus de lloguer
eren massa elevats en relació amb la capacitat adquisitiva de la població.
Aquesta situació és el resultat de les diferents polítiques impulsades durant els últims 40
anys, especialment de la mala gestió duta a terme durant l’anterior crisi immobiliària. La crisi
de 2008 i la seva gestió posterior va estar marcada per una emergència habitacional
caracteritzada per milers de desnonaments, per una severa reducció de les partides
pressupostàries quan més es necessitaven, i per canvis normatius que en lloc de beneficiar
la majoria van afavorir a uns pocs, com el rescat bancari, la negativa a la dació en
pagament, la regulació de les SOCIMI i la flexibilització del lloguer.
Afortunadament, les noves mesures aprovades pel Govern estatal s’allunyen dels errors del
passat, tot i que encara són insuficients. Tant la prohibició de llançaments, les ajudes al
lloguer, com la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer han estat mesures
essencials, però que caldria prorrogar, com a mínim, durant 6 mesos més. Aquestes
mesures, importants i necessàries, són mesures d’urgència i no suposen un canvi
estructural en un Estat que encara pateix un retard considerable en relació a les millors
pràctiques europees en polítiques d’habitatge.
L’accés i la qualitat de l’habitatge són factors decisius en la lluita contra les desigualtats i el
canvi climàtic. A més, tant la promoció de nous habitatges com la millora de les existents
tenen importants impactes econòmics.
Afrontar l’emergència habitacional com una oportunitat per a l’impuls d’una economia
sostenible requereix treballar en un gran pacte d’Estat de caràcter estructural i amb
horitzons a llarg termini que impliqui totes les administracions públiques i les organitzacions
socials.
Donada la gran preocupació que els ens locals comparteixen sobre com garantir el dret a
l’habitatge davant de l’enorme crisi habitacional que viurem per la crisi econòmica
ocasionada per el coronavirus SARS-CoV-2, estem convençudes que des del municipalisme
hem de liderar una estratègia compartida amb la resta d’administracions per a garantir
aquest dret. Una estratègia que abordi la imminent emergència, però que també se centri en
canvis de caràcter estructural mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
PRIMER.- Instar la cooperació entre totes les administracions públiques per fer front a la
crisi habitacional post COVID-19 i fer tots els esforços possibles per a garantir el dret a
l’habitatge, mitjançant un Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat espanyol, conjuntament amb les Comunitats
Autònomes i les entitats municipalistes, a posar en marxa aquest Pacte d’Estat pel Dret a
l’habitatge.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya i al govern espanyol a aprovar
línies de suport a la rehabilitació habitacional i energètica en barris en situació de
vulnerabilitat i amb habitatges envellits, com ho va ser la llei de barris.
QUART.- Instar la Generalitat de Catalunya a participar de manera activa en l’elaboració del
Pacte d’Estat pel Dret a l’Habitatge i a defensar la seva aprovació al més aviat possible.
CINQUÈ.- Traslladar els presents acords al Govern de l’Estat espanyol, a la Generalitat de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes de Catalunya, a la
FEMP, a les AA.VV. de l’Hospitalet, a CC.OO, UGT i CNT de l’Hospitalet.”
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A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 23 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Li dono la paraula al Sr. Moreno. Si pot ser una mica breu li agrairia, però vostè mateix.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa, seré breu. Traemos al Pleno esta moción, después de que en los
últimos meses hayamos conocido, sobre todo a través de denuncias en redes, actos de
crueldad y maltrato contra animales. Después de que, si bien se ha ido reformando la
legislación que ampara el derecho de los animales, aun a día de hoy, el Código Civil sigue
teniendo a los animales como cosas en tanto que son objetos propiedad de, y no, como sí
ocurre en otros países con legislación más avanzada, sujetos propios de derecho,
considerados como seres sintientes o sensibles.
Traemos esta moción al Pleno después de que en los últimos 10 años, tanto las denuncias
por maltrato animal como sentencias condenatorias hayan seguido creciendo
exponencialmente, hablamos de un aumento del 400%. No es casual que con las crisis
económicas y sociales, como la del 2008, veamos el aumento de casos en medios de
comunicación de abandono de animales de compañía y de maltrato animal. También la
crisis provocada por el COVID-19, pasa factura en el abandono, pasa factura en el maltrato
y pasa factura en la violencia contra los animales.
En agosto se hizo viral por redes sociales, un lamentable video de maltrato hasta la muerte
por asfixia de un perro, en la localidad de Teguise. Tras conocerse la sentencia
condenatoria y su impacto mediático, con unas penas irrisorias por cierto, provoca que
desde diversas entidades, organizaciones sociales y políticas en defensa de los derechos y
el bienestar animal, impulsen el Pacto de Teguise.
Un pacto de amplio acuerdo social, y que tiene como objeto prevenir y, en su caso, penar el
maltrato animal en el Estado español, y exigir los cambios legislativos necesarios para
avanzar hacia su erradicación. Hoy en día, son las comunidades autónomas quienes han
desplegado legislaciones que desbordan el déficit histórico en la regulación estatal, y, en
este sentido, Cataluña cuenta, es cierto, con una de las leyes más avanzadas del Estado en
cuanto a la protección de animales se refiere.
También nuestro municipio dispone de la ordenança reguladora de la protecció, control i
tinença d’animals, que sigue en la misma lógica de dotar de una regulación que proteja y
regule los derechos de los animales y las obligaciones de quienes son dueños de los
mismos. Hay que profundizar, en el ámbito local también, para hacer efectiva esta
protección: desde el ámbito educativo, desde campañas de sensibilización y desde un
ámbito normativo más amplio.
El consenso social existe, creo que nadie en este Pleno se opone a la protección de los
animales y condena el maltrato, la humillación, la explotación o la violencia contra los
animales, por lo que nuevamente se trata de avanzar legislativamente hacia donde la
sensibilidad social ya ha llegado.
Por ello, instamos al Pleno del Ayuntamiento a adherirnos al pacto de Teguise y a la petición
de reforma del Código Civil para que dibuje una categoría jurídica propia para los animales,
como ya tienen Portugal o Francia, para dejar de ser considerados cosas u objetos.
Instamos también al gobierno del Estado para aprobar una ley marco de protección animal,
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a modificar las leyes necesarias para prevenir el maltrato y aumentar los estándares de
protección.
Y por último, pedir a la Generalitat de Catalunya que aumente los recursos destinados a los
ayuntamientos, para el desarrollo de políticas de bienestar animal e instar a promover la
formación de trabajadores públicos de este ayuntamiento para la aplicación efectiva de toda
la normativa vigente que proteja el bienestar animal. Gracias.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Seré muy breve. Luego lo concretaré, el Partido Popular votará por
puntos esta moción.
Nos parece deleznable que una persona pueda abandonar o dañar a un animal. El PP
defiende una reglamentación que nos sitúe entre los países más punteros de Europa en
respeto animal, garantizándoles una vida digna, apuntando la necesidad de controlar y
prevenir el abandono, además de alcanzar el sacrificio cero.
Dicho lo cual, creemos que también es justo añadir, como decía la propia moción, que
España es uno de los países más avanzados en normativas en protección animal, de la
misma manera que a día de hoy la sociedad española, la sociedad actual no concibe ni
ampara el comportamiento de maltrato animal o conductas que puedan alentar dicho
maltrato.
Como representantes públicos tenemos la necesidad inminente de crear una normativa
avanzada, para dar respuesta, si cabe, con mayor protección.
En cualquier caso, el Partido Popular votará a favor de la moción, excepto los puntos
números 2, 3 y 4. Respecto al número 4, no acabamos de entender este punto, que reclama
la asistencia jurídica gratuita, para incluir un turno de oficio específico para la defensa y
protección de los animales, que dé cobertura al animal, la víctima, manifiesta su incapacidad
de reclamar la restitución de sus derechos o la petición de medidas, contra quien ha
lesionado su propio bienestar.
Entendemos que ya en este caso es la fiscalía la que actúa de oficio y por tanto no
acabamos de verlo claro. En cualquier caso, nosotros respecto a las abstenciones de los
puntos que hemos mencionado, de la misma manera que dijimos en las posiciones de las
mociones anteriores, ustedes son gobierno, ustedes en lugar de traerlo aquí, en lugar de
reclamar mejoras, se pueden saltar el paso y hacerlo directamente en el Congreso.
Por tanto, no entendemos por qué vienen aquí a instar a su propio gobierno a hacer lo que
tiene que hacer. Háganlo directamente y nos ahorramos un paso y un tiempo. Gracias.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta, seré muy breve. Desde Ciudadanos apoyaremos siempre el objetivo
principal de mociones que se presenten en defensa y protección del bienestar de los
animales, pero haremos algunas reflexiones en relación con algunas afirmaciones que se
hacen en la moción.
Estamos de acuerdo con lo que manifiestan en el primer punto de la parte resolutiva de la
moción, pero deberíamos ser conscientes que nos quedamos en el puro nominalismo. Se
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pone como referencia el régimen jurídico que se les otorga a los animales en el Código Civil
catalán. Pues miren, ese régimen jurídico es el de los bienes. Por mucho que el artículo
511.1 del Libro V del Código Civil catalán diga que los animales no se consideran cosas,
están bajo la protección especial de las leyes y solo se aplicará la regla de los bienes que lo
permita su naturaleza, es decir, siempre. Es decir, incluye a los animales entre los bienes
que pueden ser objeto de propiedad o posesión, tanto es así que en el artículo 542-22, al
tratar jurídicamente los hallazgos, equipara a los animales con las cosas.
Esto es una simple declaración de que los animales no son cosas, y no nos engañemos,
pasamos a contentarnos con un mero nominalismo, es decir, basta que nos digan que no
son cosas y nos lo creemos.
La moción se centra en este primer punto casi exclusivamente en que el Código Civil
español recoja esta distinción, y que digamos que los animales son cosas, pero los tratamos
como si lo fueran, o sea que no damos muchos pasos adelante. Quizás deberían ser
ustedes un poquito más ambiciosos y todos, nosotros también nos incluimos, e intentar
trascender esta perspectiva patrimonialista de los animales, con la complejidad que ello
pueda traer, que es muy grande, pero quizás merezca la pena implicarse un poco y que
todos lleguemos a la conclusión de que a los animales se les dé un trato diferente que a los
bienes y cosas.
Creo que usted lo ha mencionado en su comentario anterior, cuando estaba presentando la
moción, ha dado una pincelada en relación con la legislación de otros países. Como ya
hemos dicho al principio, vamos a apoyar afirmativamente los puntos 1, 2, 5 y 6. En relación
con el número 4 de la resolución, vamos a ser sinceros, no lo entendemos y por eso vamos
a esperar que ustedes nos lo puedan aclarar antes de posicionarnos sobre él, pero me
gustaría, si es posible, que me contestaran a las siguientes dudas: ¿a qué ámbito jurídico
pretenden dar la asistencia jurídica gratuita, al penal, al civil, al administrativo, o a todos
ellos? Y, ¿a qué se refieren o a quién se refieren cuando hablan de restitución de sus
derechos?, ¿a qué derechos se refieren? Y si es que estamos hablando de los animales, se
me escapa.
Espero si nos pueden aclarar un poco el punto cuarto antes de posicionarnos sobre él.
Muchas gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya,
respecte d’aquesta moció per erradicar el maltractament animal i per tant adherir-nos al
pacte de Teguise, pensem que els ciutadans dels països socialment més avançats, també
són els que tenen uns costums i una forma de tractament més respectuós i sensible dels
animals, i de tot allò que representa la vida, en totes les seves espècies i formes.
Esquerra com a partit que defensa els valors republicans, i amb l’objectiu d’avançar com a
societat, estem d’acord en donar un pas més endavant en la sensibilització contra el
maltractament dels animals, per aconseguir el seu benestar psíquic i físic.
Estem molt d’acord amb el que ha exposat en Sergio, ja que són éssers amb capacitat
d’experimentar estats afectius a més de dolor físic, i per tant estem molt d’acord en impulsar
un ampli acord social per defensar els seus drets i el seu benestar, com és aquest pacte de
Teguise.
El pacte de Teguise també és un full de ruta per articular polítiques concretes des dels
diferents nivells de l’Administració, des del nivell estatal, des del nivell nacional català, i
també ens interpel·la a nivell municipal, per prevenir el maltractament animal, i, si pot ser,
erradicar-lo.
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Per tant el grup municipal d’Esquerra Republicana donarem suport a aquesta moció i instem
també al govern, en el cas d’aprovar-se, a treballar en aquells punts que ens interpel·la el
pacte a nivell municipal, que serien bàsicament els de promoure formació a les treballadores
i treballadors municipals en temes de protecció dels drets dels animals i aprovar i millorar les
ordenances per a la prevenció de l’abandonament d’animals i la gestió de les adopcions.
Moltes gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Al respecte de la posició del grup socialista, aquesta serà
favorable, però sí que vull aprofitar per fer un petit matís a la literalitat de la moció, perquè
més o menys ve a dir que hi ha hagut, fruit d’aquesta situació de crisi i de pandèmia, un
increment d’abandonaments i de casos de maltractament a la ciutat.
En tot cas, home, un augment sí, però sí que de casos registrats informar que l’any 2019
varen ser 9, i en el que portem d’any han estat 10. Per tant, jo crec que val la pena aprofitar
aquest espai per aclarir la dada, perquè és un augment molt lleuger, i a part, si se’m permet,
també recordar que en els mesos més durs del confinament, no es va produir cap
abandonament. També, si se’m permet, recordar que les mascotes, especialment els
gossos, van estar un element molt valuós perquè permetia fer sortides de casa.
I respecte de la formació, sí que la voluntat del govern hagués estat donar més difusió de
l’ordenança. Jo crec que tenim un instrument prou potent a nivell normatiu a la nostra ciutat,
però recordem que quan es va aprovar finalment, es van precipitar no una sinó dues
eleccions, primer les generals i després les municipals, i per tant en aquell període
d’exclusió no es va poder fer difusió, i després quan s’havia decidit reprendre aquesta
difusió, ens vam trobar amb aquest mur que ha estat aquesta pandèmia. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, correcte. Primero agradecer el apoyo prácticamente unánime de la cámara, a pesar de
las particularidades comentadas.
El Sr. Husillos que comentaba los datos en L’Hospitalet es cierto, y es cierto que un solo
caso al final es un drama, pero me refería, cuando he dado los porcentajes, a datos a nivel
estatal porque estamos proponiendo una ley estatal.
Al Partido Popular, muy breve también. Si lo traemos aquí es porque nuestro foro de debate
es el Pleno del Ayuntamiento, y nos gusta que estas propuestas sean transversales y
cuenten además con el apoyo amplio de los que formamos el Pleno del Ayuntamiento.
En cuanto a lo que comentaba Rai, la inclusión en el turno de oficio lo que pretende, de
alguna manera, es solventar el problema que se plantea cuando particulares o asociaciones
de defensa de los animales carecen de recursos, para acceder a los profesionales
necesarios y personarse como acusación en los procedimientos judiciales relacionados con
maltrato animal.
Es una propuesta ya bien desarrollada de hace varios años por letrados de INTERcids, y
que consiste en la creación de un turno de oficio específico, para la defensa y protección de
los animales dentro del turno Penal.
Por otro lado, lo que comentaba de la nomenclatura y quedar en algo puramente nominal,
es cierto que tiene una parte únicamente nominal, pero sin dudar del contenido, el propio
continente es importante, es decir, no creemos que sea poco relevante el poder referirnos a
animales con una categoría no equiparable a los humanos, pero sí distinta a las cosas. Creo
que el simple hecho del cambio nominal, ya incide en una mejora en la concepción de los

…/…

151

derechos de los animales.
Nada más. No me quiero alargar, porque lo que pretendía era dar respuesta a lo que habéis
comentado y nada más. Volver a reiterar el agradecimiento por el apoyo a la moción.
Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Crec que faltava el posicionament del Sr. Rai en algun punt. Podria repetir-nos el seu
posicionament?

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Sí. Era el punto 4. Todos a favor, incluido el 4.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 23, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 23 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 23.PER A EXIGIR CANVIS LEGISLATIUS PER A L’ERRADICACIÓ DEL
MALTRACTAMENT ANIMAL I PER A L’ADHESIÓ AL “PACTO DE TEGUISE”.
AJT/47364/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER CINQUÈ, SISÈ, SETÈ han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER, QUART han estat aprovats amb 26 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment
de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“En els darrers mesos hem conegut fets cruels de violència contra els animals. La crisi
sanitària per la COVID-19 també ha fet augmentar l’abandonament i no ens ha estalviat
conèixer en el nostre municipi casos de maltractament animal.
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Un dels casos que ha tingut més repercussió ha estat el del gos Timple, lligat i torturat fins a
la mort per part d’una parella en el municipi de Teguise (Lanzarote), que ha provocat que
des de diverses entitats, organitzacions socials i polítiques de defensa dels drets i el
benestar animal impulsessin el Pacte de Teguise. Aquest Pacte pretén ser un ampli acord
social, té com a objectiu prevenir i penalitzar el maltractament animal a l’Estat Espanyol i
exigir els canvis legislatius necessaris per a la seva erradicació.
La majoria de la població mostra un comportament respectuós i afectuós amb els animals,
no obstant tenim constància d’actes de maltractament que generen un fort rebuig tal com es
pot comprovar per les nombroses denúncies, de les que es fan ressò en els mitjans de
comunicació i les xarxes socials i tot i les dificultats provocades per l’actual pandèmia, s’han
convocat mobilitzacions per part dels moviments animalistes i persones que estan en contra
d’aquesta violència contra els animals.
Catalunya compta amb una de les lleis més avançades de l’Estat pel que fa a la protecció
dels animals i el nostre municipi disposa de l’Ordenança Reguladora de la Protecció, Control
i Tinença d’Animals, per aquest motiu i precisament per l’alta sensibilització, la majoria dels
nostres veïns i veïnes no toleren la violència i la crueltat contra els animals, es produeixi on
es produeixi i exigeixen que s’avanci encara més en tots els àmbits: educatius, de
sensibilització, familiars, normatius.
Novament es posa en relleu que la sensibilitat social va per davant de la legislació i es
reclama que les lleis es posin al costat de la protecció i la defensa d’una vida sense
patiment, humiliacions, explotació i violència cap als animals.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
PRIMER.- El municipi de L’Hospitalet de Llobregat s’adhereix al “Pacto de Teguise” i ens hi
sumem a la petició de reforma del Codi Civil Espanyol per a distingir als animals de les
coses, com ho referma el Tractat de Lisboa i el règim jurídic que els atorga el Codi Civil
Català.
SEGON.- Instar el Govern de l’Estat a modificar les lleis necessàries per a prevenir els
casos de crueltat contra els animals, fomentant l’educació en l’empatia i la cultura de la pau i
que s’aprovi una Llei Marc de Protecció Animal aplicable a tot l’Estat, que obligui a
augmentar els estàndards de protecció.
TERCER.- Instar el Govern de l’Estat a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per a
endurir les penes en casos d’especial crueltat.
QUART.- Instar el Govern de l’Estat a reformar la Llei 1/1996, de 10 de gener, d’assistència
jurídica gratuïta per incloure un torn d’ofici específic per la defensa i protecció dels animals
que doni cobertura a la necessitat de justícia social en aquests supòsits on la víctima,
l’animal, és especialment vulnerable per la seva pròpia naturalesa i per la manca de
capacitat, fets que impossibiliten que pugui reclamar la restitució dels seus drets o la petició
de mesures contra qui ha lesionat el seu propi benestar.
CINQUÈ.- Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que augmenti els recursos als
Ajuntaments per a desenvolupar les polítiques de benestar animal i protecció de la fauna.
SISÈ.- Promoure la formació de les treballadores i treballadors públics per a l’aplicació
efectiva de tota la normativa existent, tant en l’àmbit europeu, estatal, autonòmic i local.
SETÈ.- Traslladar els presents acords als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de
Catalunya, a les entitats municipalistes de Catalunya, a FAADA, ADDA i entitats animalistes
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de l’Hospitalet.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 24 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Ara li donaré la paraula a la Sra. Lozano. També recordar que encara que faci unes quantes
hores, també al principi hem estat debatent una moció similar. Ho dic perquè no cal reiterar
tot l’argumentari per part de tots els grups, però en fi, no vindrà ja d’una estona més. Sra.
Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Jo intentaré referir-me fonamentalment a aspectes que no he tractat quan hem
efectuat el debat de l’altra moció, tot i que sigui tangencialment, segurament hi haurà alguna
petita referència.
En qualsevol cas, el que planteja aquesta moció és que hem assistit amb estupefacció a
l’espectacle d’un excap d’estat, fugint a un altre país sense tractat d’extradició amb l’Estat
espanyol, amb la complicitat del rei actual, arran d’una investigació de la fiscalia del Suprem
sobre set possibles delictes, relacionats amb corrupció i frau a la Hisenda Pública, resultat
de la utilització dels privilegis relacionats amb l’exercici d’un càrrec públic en benefici propi.
I permeti’m que em reiteri, fugit, perquè, sense cap afany de polemitzar amb el Sr. Belver,
però segons el diccionari s’entén per fugir: allunyar-se ràpidament d’un lloc o una persona
per por, o per evitar algun dany, disgust o molèstia, sense cap necessitat de que ningú no
l’estigui perseguint.
En un moment en que es qüestionen qualsevol tipus de privilegis relacionats amb l’exercici
de càrrec públic, la imatge donada per un excap d’estat que durant el seu regnat ha
acumulat una immensa fortuna, i que ara invoca la inviolabilitat per no respondre de delictes
no relacionats amb la seva funció constitucional, no ens sembla admissible.
Per L’Hospitalet En Comú Podem, els valors de veritat i igualtat davant la llei ens marquen
el camí. Una justícia mereixedora d’aquest nom ha d’actuar per evitar que ningú pugui
sostreure’s a la seva acció.
La nostra democràcia és prou madura com per a eliminar qualsevol indici de limitació o
tutela en l’elecció de totes les seves institucions. I encara més una monarquia hereva
orgànica del franquisme, ja que va ser el propi dictador qui el va assenyalar com el seu
successor.
No hi ha cap motiu per a continuar carregant amb una monarquia sense els més mínims
valors ètics, absolutament insensible als problemes i necessitats del poble, en una situació
com l’actual a més a més, de gran incertesa econòmica i social, amb una crisi sanitària
afectant molt negativament les condicions de vida de la majoria de la població, i amb un
elevadíssim índex de patiment social.
L’Hospitalet En Comú Podem creiem que no es pot seguir evitant el debat social sobre el
model d’Estat, sobre una república solidària i plurinacional amb plenes garanties de drets
socials, civils i polítics per a tothom, en règim d’igualtat.
Cal tornar-li la veu al poble i poder decidir en llibertat sobre el model polític, institucional i
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territorial, també sobre la forma d’Estat. Que l’any 1978 es votés favorablement en
referèndum una constitució, no obsta a que aquesta norma no obeeix ja a la realitat de la
societat espanyola, a l’actual realitat de la societat espanyola, que necessita d’un nou
consens validat per la població actual.
Donada aquesta situació, portem a consideració del Ple tot un seguit d’acords que fan
referència a qüestions com el rebuig a l’actuació de Joan Carles de Borbó. Realitzar canvis
normatius necessaris per a regular el paper i funcions de cap d’estat i la seva família. La
transparència i retiment de comptes. Prohibició de la realització de qualsevol activitat
econòmica o d’intermediació entre empreses. Redimensionar la inviolabilitat a les funcions
pròpies del càrrec, per evitar la confusió amb la impunitat.
O la creació d’una comissió d’investigació sobre les activitats econòmiques i el patrimoni de
Joan Carles de Borbó i tots els membres de la família reial, durant el seu mandat i amb
posterioritat al mateix. La derogació del delicte d’injúries a la Corona. Posar fi a l’aforament
un cop produïda l’abdicació.
Es tracta de que comencem, a més a més, per esborrar tot rastre del seu nom de la
vergonya al nostre municipi. Retirada de tots els honors i distincions atorgats al ciutadà Joan
Carles de Borbó per aquest Ajuntament: medalla d’or, avinguda, etc. Una persona així no
mereix formar part de la història d’una ciutat feta a sí mateixa amb l’esforç i dedicació de les
seves veïnes, gent honesta sense cap privilegi. Moltes gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Votaremos en contra como votamos la moción de Esquerra que iba
en el mismo sentido. En esa moción que ya hemos debatido, ya han quedado claros los
posicionamientos de los diferentes grupos políticos.
En cualquier caso, sorprende que el partido de Podemos dé credibilidad a todas las
informaciones que han ido apareciendo en los medios de comunicación respecto al rey
emérito, pero cuando toca hablar de las posibles irregularidades que atañen a su partido
político, cuestionen a los medios de comunicación y a la prensa en general.
En cualquier caso, desde el Partido Popular, como decía, votaremos en contra, poniendo en
valor la figura del rey Juan Carlos que ha ayudado tanto a la transición y a convertirnos en lo
que a día de hoy somos, una democracia joven y una democracia que realmente está al
frente de muchas democracias mundiales. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias. A estas alturas ya del Pleno, ya casi me dan ganas de votar a favor. Fíjense,
fíjense, son esas mociones que les gustan a la gente populista y que están
permanentemente buscando la confrontación, porque es de la que viven. Eso no quiere
decir que en sus planteamientos tengan alguna razón, todo el mundo tiene una parte de
razón en su manera de ver las cosas. Pero evidentemente, a ver, siempre lo mismo, y dale
que te pego, con historias que lo único que hacen es enfrentar y dividir el país, no
contribuyen mucho a que nos vayamos entendiendo.
En este caso, debo decirles a los señores de En Comú Podem - En Comú Guanyem, un
Pleno municipal no es un tribunal, no nos corresponde a nosotros condenar a nadie y
menos desde posicionamientos ideológicos y sin la menor garantía para el juzgado.
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Les recordamos el artículo 24 de la Constitución, que dice: “Todos tienen derecho al juez
ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser
informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones
indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su
defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de
inocencia”.
Claro, esto de la presunción de inocencia depende a quien le toque, porque ahora en el
Parlamento los temas de Podemos y tal, hay una comisión, esto ni se ve siquiera aquí.
Estos no han hecho nada, cuando hay pruebas indiciarias de que la cosa tiene tela. Pero en
cualquier caso, eso no, estos no son, por suerte, el rey ni mucho menos. Eso sí, tienen
tildes de reyezuelo, cuando se montan sus palacios y tal, esos señores dirigentes
populistas.
Es paradójico que los Comunes pretendan tratar al rey emérito como el ciudadano Juan
Carlos de Borbón y, a la vez, pretendan negarle un derecho fundamental que se le reconoce
a todas las personas. O sea, ¿en qué quedamos? Si es el ciudadano Borbón tiene sus
derechos, hay que respetarlo y no hacer un juicio sumarísimo aquí en los Plenos y este es
culpable, y lo que hay que hacer, como hacían en la República francesa, la guillotina. Así
acabamos antes con toda la realeza y lo que haga falta.
Miren, es legítimo que ustedes sean republicanos, lo que no es legítimo es que por motivos
ideológicos pretendan vulnerar derechos humanos, que es lo que pretenden hacer con el
ciudadano Juan Carlos que tendrá derecho a cosas, pero ustedes se las niegan, ya lo han
condenado, lo han condenado ya.
Respetamos que sean republicanos, pero no aceptamos que nos traten de colar el mismo
relato de Esquerra Republicana. España no es una monarquía parlamentaria porque así lo
impusiera el dictador Franco, sino porque así lo decidió el pueblo español en el ejercicio de
su soberanía, mediante un proceso constituyente democrático en el que la opción
republicana, desgraciadamente para los republicanos, resultó abrumadoramente minoritaria.
Se dio un proceso constituyente que fue un modelo que para muchos querrían los que salen
de dictaduras, de cómo se hizo esa transición.
Y que como decía Fran Belver, y yo también he dicho en este Pleno, sin ninguna duda, ya
les digo, han sido los 40 años, ya va para más, del mejor periodo de la historia de este país,
de crecimiento y de consolidarse muchos derechos que antes no existían, y esos se han
consolidado estando este señor como jefe del Estado sin ninguna duda y con distintos
partidos, con distintas ideologías, pero abundando en que, evidentemente, había que
cambiar un periodo dictatorial de muchos años, por un periodo democrático que se ha ido
puliendo poco a poco y así se ha reflejado en los acuerdos que hoy tenemos, las leyes que
tenemos que son plenamente democráticas y que muchos reconocen en el mundo entero la
calidad de la democracia española y del jefe del Estado que ha estado ahí presidiendo
muchas cosas y que en un momento dado salió para parar un proceso golpista y todo el
mundo estuvo ahí a su lado. Así que eso no lo debemos olvidar.
Les recordamos que el Partido Comunista de España y el PSUC participaron de forma muy
implicada en este proceso, siendo uno de los proponentes de la Constitución un
representante suyo, el académico Jordi Solé Tura que, desde aquí, aprovechamos para
manifestar nuestro más sincero reconocimiento y admiración. Ya quedan pocos comunistas
y socialistas, creo yo, que realmente, haberlos, haylos. He visto el gesto que ha hecho el Sr.
Belver, claro que los hay y buenos, pero cada vez quedan menos porque se han abocado al
populismo y entonces dieron un ejemplo de hacer abstracción, como he dicho anteriormente
en la otra moción, de dejar en el camino muchas cosas, como las dejó la gente que apoyaba
la dictadura, para que nos entendiéramos los españoles y españolas, y eso no se puede
olvidar.
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Y lo que hay que hace es acabar con los enfrentamientos estos, radicales, y el populismo
que se empeñan ustedes en hacer, y que al final nos lleva a dividir al país entre rojos y
azules, y esa ya es una etapa superada, hombre, que hay mucha más gente que rojos y
azules. Todos tienen su legitimidad porque de hecho la Constitución los abarca a todos, es
amplia, es una constitución hecha por esas personas, como Jordi Solé Tura, que dejó en el
camino muchas cosas en aras del entendimiento y que obviamente el propio Guerra está
diciendo cosas de que esto no es lo que debería ser y no hay que abdicar por supuesto,
venga de donde venga, de que desde luego en este país tenemos una democracia que ha
estado…–finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies. És una moció molt similar a la que hem presentat nosaltres anteriorment,
únicament definíem el paper que ha jugat l’Estat.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya sempre hem manifestat que la monarquia és una
institució caduca, antidemocràtica, corrupta i hereva del franquisme, fins i tot a un
expresident se li escapava amb un periodista, que es va fer colar la monarquia a la
Constitució Espanyola, perquè no es podia permetre en aquell moment que hi pogués haver
un referèndum entre república i monarquia, perquè segurament hagués sortit república.
Però el que està clar, és a dir, passats 40 anys de la Constitució, des del govern de l’Estat
espanyol es nega que els ciutadans i les ciutadanes puguin exercir el seu dret a decidir, a
ser consultats si volen esdevenir una república o volen mantenir-se en una monarquia
parlamentària. No deixen ni preguntar al CIS, no sigui cas que es vegi que la societat no vol
estar en aquesta monarquia corrupta i critica, amb totes aquestes accions que s’estan fent.
Però el que encara és més greu, és que amb aquesta crisi sanitària, amb aquesta crisi
econòmica, aquesta crisi social, hi hagi un rei emèrit que ha fugit, i ha fugit amb la
complicitat del President del govern, i ha fugit a un país on no hi ha extradició. Per tant, si en
algun moment ha de retre comptes davant de la justícia, això no es podrà produir, perquè la
fiscalia, que controla Pedro Sánchez, ja fa tot el possible perquè no hi hagi càrrecs contra la
monarquia, perquè, com bé deia també un exministre del Partit Popular, la fiscalia “te lo
afina todo”. Doncs això és el que fa el govern de l’Estat espanyol, utilitza la fiscalia, utilitza
també els estaments judicials.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que a la segona ciutat de
Catalunya, no pot haver la màxima distinció ciutadana, la medalla d’or, a una persona que
ha fugit, és a dir, una persona que té greus delictes, una persona de la que ningú no sap
d’on ha sortit aquesta fortuna de més de 2.000 milions d’euros.
I a més, també és poc democràtic, en una democràcia, que un Congrés dels Diputats no
pugui fiscalitzar uns comptes i no pugui tampoc investigar d’on venen aquests recursos, que
té la monarquia en diferents comptes i paradisos fiscals, i no ho diu Esquerra Republicana,
si no que ha sortit en diversos mitjans de comunicació, paradisos fiscals on anaven a parar
aquestes comissions de la monarquia en diferents projectes, en diferents negocis, que
havien estat tutelats pel propi govern de l’Estat espanyol.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya creiem que hi ha una majoria social
republicana en aquesta ciutat i per tant els republicans i les republicanes d’aquesta ciutat
creiem que no pot tenir la medalla d’or de la ciutat, una persona que ha fugit, una persona
corrupta que ha fet una gran fortuna a base de comissions de negocis il·lícits.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Intentaré anar ràpid, però no em puc estar de dir alguna cosa.
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Suposo que tots som conscients, sis hores i mitja després, que això és el Ple d’un
ajuntament, perquè aquí emetem judicis, jutgem, fiquem a la gent aquí i allà, decidim qui és
culpable, qui és innocent, de quins delictes sí i de quins no.
A més a més, decidim que la població de L’Hospitalet és això o allò molt majoritàriament.
Suposo que en base a alguna enquesta científica que algú té amagada i no ha fet pública.
El que sí és públic és que el CIS, quan li preguntem al conjunt dels espanyols pels seus
problemes de manera espontània, el tema de la monarquia, en les últimes vegades que és
quan ha sortit, perquè fins ara no sortia, surt en el lloc 32.
Per tant, crec que tenen 31 coses abans per preguntar, que em sembla molt bé que
preguntin. Podem preguntar per la monarquia o per allò que considerem, però que
sapiguem que per als ciutadans, en el seu conjunt, els ciutadans d’Espanya, segons el CIS,
és el problema 32 que preocupa als ciutadans i ciutadanes espanyols.
Però miri, jo és que continuo insistint, i no vull repetir els arguments que hem esgrimit
abans, hi ha mecanismes de reforma de la Constitució, utilitzem-los, fem tot el que haguem
de fer, però no donem per fet coses que no sabem. Un mitjà de comunicació ha dit que no
sé qui, té no sé què. La quantitat de bestieses que s’han dit i que han resultat mentida i ja ho
jutgem.
Algú de vostès recordarà, miri, no tenim en el Ple ningú de Junts per Catalunya, ni de la
extinta Convergència, se’n recorden de la campanya que li van fer al Xavier Trias, quan es
va presentar a l’alcaldia de Barcelona? Hi havia qui l’havia condemnat. Si haguéssim fet cas
o alguns de vostès haguessin estat en aquell Ple de l’Ajuntament de Barcelona, li haguessin
fet un escarni brutal.
Tinguem una mica de paciència. Tot arribarà. Tot es sabrà i quan sapiguem, obrem en
conseqüència, però mentre no sapiguem, tinguem una mica de tranquil·litat, una mica de
calma, tinguem una mica de ponderació i no siguem jutges, fiscals, sabedors de tot el que
les enquestes diuen i han de dir, i no diem el que són o deixen de ser els ciutadans de
L’Hospitalet, que cada vegada que tenen ocasió manifesten amb el seu vot, el que els hi
sembla bé, malament o millor, i en virtut d’això tenim la composició del Ple municipal que
tenim. Votarem en contra.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, molt breument. En qualsevol cas, diverses consideracions.
Miri, nosaltres no hem condemnat ningú. Hem utilitzat el terme condemna com a sinònim de
rebuig. Hem parlat de suposada comissió de fets, per exemple. Per tant, no es pot dir que
haguem fet un plantejament d’aquestes característiques.
Sí que en qualsevol cas s’ha de tenir en compte una qüestió, nosaltres no li neguem cap
dret a cap ciutadà, li hem donat tractament de ciutadà precisament perquè un ciutadà té
drets, però té obligacions també, i en el cas d’un cap de l’Estat, molt senyaladament té
l’obligació de retre compte dels seus actes, de manera que ha de tenir un plus
d’exemplaritat respecte de la majoria de la ciutadania, perquè té tot un seguit d’avantatges
associats al desenvolupament del càrrec i per tant, també ha de tenir inconvenients, què hi
farem, perquè els drets són normalment la contrapartida de l’existència d’obligacions i
viceversa.
Un matís que sí que m’agradaria efectuar. Mirin, nosaltres no hem parlat en cap moment, en
cap moment, de determinats plantejaments entorn a la Constitució del 78, però sí que hem
posat sobre la taula, que potser la composició de la nostra societat en aquests moments, no
obeeix a la composició que hi havia en aquells instants, i per tant cal començar a plantejar-
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se coses, perquè la Constitució del 78 no és una planta que crema per ordre diví, que ningú
no es pot atrevir a extingir. No és el foc sagrat, és una norma subjecta a reforma,
exactament igual que qualsevol altra.
Una qüestió que segurament els hi situaria el Sr. Tura, que afortunadament vaig tenir el
privilegi de conèixer perquè va ser professor meu de Dret constitucional, i és un gran plaer
haver tingut un ponent constitucional de professor, però no tenia sacralitzada la Constitució.
Una penúltima qüestió, crec que fan un mal servei a la monarquia, aquells que situen la
defensa numantina de la monarquia del costat de determinades opcions de
patrimonialització, situen la monarquia al pitjor dels escenaris possibles, aïllada del resta de
la societat. Per tant, aquells que es pensen que li fan un favor a la monarquia, francament
crec que s’equivoquen.
I una última qüestió, li agrairia a la Sra. Esplugas que faci l’esforç de recordar que el que hi
ha al govern, no és Podemos. És una coalició electoral que es diu Unidas Podemos i que
per tant, igual que quan vostès anaven de la mà d’Unió Democràtica amb la Unió Liberal,
nosaltres no ens oblidàvem d’ells, vostès facin l’esforç també de recordar la composició de
les forces que estan integrades en el govern.
I una última qüestió. Vostès es pensen que com que estan acostumats a utilitzar l’aparell
repressor de l’Estat en benefici dels interessos polítics de la seva organització, com en
l’operació Kitchen, és que la resta fem el mateix. Entenc que siguin comprensius amb el
Borbó, perquè també està utilitzant les institucions de l’Estat en certa manera en benefici
propi. Perdó per excedir-me.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Es un segundo. Yo hay una cosa que de verdad quiero agradecer a la Sra. Núria Lozano, su
temple y su manera de contestar y exponer sus mociones y tal. Como mínimo señora
expone sus argumentos, que podemos estar de acuerdo o no con ellos, pero los expone sin
escupir, sin agredir, con argumentos incluso fundamentados y yo agradezco esto. Esa es la
forma de hacer política que yo agradezco. Como se nota que la Sra. Lozano tiene
experiencia y ha pasado por muchos avatares y ha pulido muchas cosas, que deberíamos
pulir todos.
Así que simplemente quería hacer esto, fíjense, sin que sirva de precedente, a mí me ha
gustado su segunda intervención, Sra. Lozano, porque usted ha puesto con fundamentos y
con cosas que estaremos en desacuerdo o no, que lo estamos obviamente, pero me ha
gustado y agradezco esta forma de hacer política, sinceramente.
Simplemente quería reconocer eso, porque eso hace que uno se aproxime más a la gente,
porque no te escupe y de alguna manera entiende cosas y hace argumentos que son
buenos argumentos, fundamentados en lo que ella considera, pero que tienen el ánimo de
aunar y explicar lo que tiene que explicar, sin escupir y sin, en fin, hacer lo que hacen otros
que hemos visto aquí. Muchas gracias. Se lo agradezco Sra. Lozano.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 24, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 24 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 24.DE CONDEMNA A L’ACTUACIÓ DE JOAN CARLES DE BORBÓ I LA
RETIRADA DE QUALSEVOL MENA D'HONOR O DE DISTINCIÓ. AJT/47365/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
amb 19 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 8 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació.

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

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula la Sra. Esplugas per a la presentació.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Intentaré ser breve por el tiempo que llevamos. La zona de baixes emissions ha comportat
unes restriccions de mobilitat, unes restriccions que van entrar en vigor inicialment l’1 d’abril
del 2020 i que arran de la pandèmia provocada per la COVID-19, el mateix equip de govern,
a través d’un decret, va prorrogar fins al 15 de setembre, per no haver de sancionar.
Nosaltres considerem que a dia d’avui, L’Hospitalet compta amb un increment del nombre
d’aturats i famílies que estan en situació molt vulnerable i a dia d’avui tenen moltes
dificultats per fer front, en aquest cas, a un possible canvi de vehicle per poder transitar
d’una manera normal i amb el distintiu corresponent pels carrers de la zona de baixes
emissions.
Això també agreuja la situació de totes aquelles famílies, de tots aquells autònoms i petits
empresaris que a més a més utilitzen la seva eina laboral, el vehicle, les furgonetes i els
vehicles de distribució comercial, que per tant també és un moment en el que estan vivint
una situació complicada en aquest sentit.
Nosaltres considerem que de la mateixa manera que es va ampliar aquesta pròrroga al 15
de setembre, nosaltres demanem a l’equip de govern, de manera consensuada a través
d’una moció, a través d’un decret, com no pot ser d’altra manera, que fins a finals de l’any
2021 aquest ajuntament no sancioni a totes aquelles persones que a dia d’avui no
compleixen.
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Nosaltres, a més a més, volem posar de manifest que arran de la pandèmia, la gent que
estava fent servir el transport públic per fer els seus desplaçaments, la por al contagi ha
comportat que moltíssimes persones i moltíssimes famílies optin una altra vegada pel
vehicle particular per evitar precisament aquests contagis.
Per tant, considerem que a més a més, a dia d’avui, la situació mediambiental de l’entorn
metropolità ha millorat, malauradament pel tema de la pandèmia i la manca de mobilitat
durant aquests mesos. Això ha contribuït a baixar la situació de risc i de perill que suposava
la contaminació mediambiental a l’àrea metropolitana, i per tant considerem que a dia d’avui
seria no només una ajuda sanitària en el sentit de que moltes persones que necessiten
utilitzar el vehicle privat, el puguin fer servir sense problemes, i per tant també considerem
que per una altra banda seria ajudar a totes aquelles famílies, autònoms, petits comerciants
i petits empresaris, que fan servir com a eina el seu vehicle privat, per poder fer negoci.
Per tant, nosaltres demanem al Ple de l’Ajuntament que porti a terme una nova moratòria
fins al final del 2021, per poder donar resposta a totes aquestes famílies i autònoms.
Gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. Nos vamos a posicionar en contra de la moción que plantea el PP, por una
sencilla razón, y es que no podemos entender los avances en políticas públicas como
avances eventuales o circunstanciales.
El enorme avance en calidad de vida para toda la ciudadanía del área metropolitana de
Barcelona que supone la zona de bajas emisiones, no podemos ponerla en cuestión. La
calidad del aire que respiramos no puede ser algo discrecional. No puede haber más
moratorias para empezar a reducir la contaminación.
Para reforzar esto, le doy algunos datos que creo que tienen la suficiente envergadura,
como para entender que todo avance hacia la reducción de la contaminación del aire, no
puede ponerse en cuestión o demorarse un solo día más.
Datos de la Organización Mundial de la Salud: la contaminación atmosférica causa más de
7 millones de muertes en todo el mundo al año, y en España son más de 10.000.
La propia OMS estima que 9 de cada 10 personas respiran, hoy en día, aire contaminado.
Este mismo informe apunta que el 25% de las defunciones de niños menores de 5 años son
consecuencia de la contaminación ambiental.
En España el 35% de la población respira aire contaminado y se producen, como decía, en
torno a 10.000 muertes al año relacionadas con la contaminación atmosférica.
Por último, en España se producen al año un total de 34.300 muertes prematuras a causa
de la contaminación del aire. Además resulta que Madrid y Barcelona y sus áreas
metropolitanas concentran el 30% de las muertes por contaminación de todo el país, es
decir, que el problema derivado de la contaminación es muy grave. No caben las
moratorias.
Creo que estos datos son lo suficientemente importantes como para valorar otras
alternativas antes de solicitar una moratoria para la zona de bajas emisiones. Es evidente
que no podemos desvestir a un santo para vestir a otro. El refuerzo del transporte público, la
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apuesta por la movilidad sostenible en las ciudades, en definitiva, la reducción de los índices
de contaminación y la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, no puede demorarse
más.
Ya se aprobó una moratoria, como comentaba Sonia, en abril por la excepcionalidad de la
situación, se han aprobado ayudas como la tarjeta verde metropolitana, además los
profesionales cuentan ya con ayudas y plazos mucho más extensos, para poder adaptarse
de mejor forma, o el recién plan Renove aprobado por el gobierno central, dotado con más
de 500 millones de euros, para hacer frente precisamente a esta transformación sostenible
en cuanto a la movilidad en Barcelona y su área metropolitana.
Ante la evidencia de los datos que se reportan, vamos a votar en contra de la moción.
Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Es cierto que la crisis sin precedentes ocasionada por la pandemia,
probablemente no sea el momento más propicio para forzar a los ciudadanos con menos
ingresos a cambiarse de coche, que pueden necesitar para trabajar o desplazar a personas
de riesgo, en un momento en que las aglomeraciones del transporte público pueden
representar un factor alto de riesgo.
No podemos descuidar la necesidad de reducir las emisiones contaminantes, pero quizá no
es el momento más oportuno de implementar este tipo de medidas y cabría esperar a que
los efectos de la pandemia no resulten tan devastadores a nivel sanitario, económico y
social.
Sin embargo, una moratoria de este tipo no creemos que deba plantearse únicamente a
nivel municipal, por el agravio comparativo, sino en todo el ámbito donde está implantada la
zona de bajas emisiones. Es que claro, es un poco agravio comparativo y además los
límites están todos cerca, estamos todos aquí, en un conglomerado, y al final esto nos hacía
dudar si apoyábamos o nos reteníamos o no en la moción.
Pero en cualquier caso, visto lo visto, y ateniéndonos también a la cantidad de gente que
anda fastidiada, y que no es el mejor momento, tampoco supondría mucho que una
moratoria dejara que la pandemia se acabara, se recupere la gente económicamente y a
partir de aquí podamos hacer que no sea tan gravoso.
En cualquier caso, esto nos hace decidir votar a favor. Debemos tener empatía con las
personas que se ven en una situación angustiante, de no poder cambiarse el coche por la
grave situación económica, a pesar de sus necesidades.
Sería importante que el transporte público empezara a funcionar como tiene que funcionar,
y que se implementaran también, que creo que aquí se está haciendo, gente en bici, en
otros medios de transporte y tal, pero mientras tanto, oiga, hacer una moratoria. Yo creo que
la aprovecharía mucha gente que las está pasando canutas y tampoco sería gravísimo.
Votaremos a favor.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Moltes gràcies. Bon vespre gairebé, a totes i a tots. En primer lloc, volia fer un comentari.
Faré el posicionament del grup municipal d’Esquerra Republicana d’aquest consistori, i dir
que, com és obvi, sóc una de les senyores que hi ha en aquest grup municipal. En som
dues, la meva companya, la Rosa, i jo mateixa. En aquest grup municipal hi ha dues
senyores i tres senyors. Bé, doncs una d’aquestes senyores, que sóc jo mateixa, faré
aquest posicionament.
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En primer lloc, volíem qüestionar la idea general que traspúa la moció. Apareix una
confrontació o contraposició entre la lluita contra els efectes econòmics de la pandèmia, i la
lluita vers el canvi climàtic, en el qual combatre la contaminació és un dels factors
essencials.
Aquesta confrontació no la compartim, al contrari. La pandèmia ha evidenciat els punts
febles del nostre món respecte l’abús que fem del planeta i els seus recursos, tant en les
possibles causes com en les conseqüències. Malauradament el canvi climàtic, en el seu
conjunt, també és un efecte d’aquest abús, com està comprovat científicament.
Plantejar-nos una dicotomia entre la lluita contra els efectes de la pandèmia i la lluita contra
el canvi climàtic, és una dualitat falsa. No servirà de gaire que lluitem per salvar les
persones, si no salvem alhora el planeta. La pandèmia també és una oportunitat per
compendre i actuar, a partir de la comunalitat entre els dos fenòmens que ens amenacen de
forma global.
Però pel que fa a la petició concreta de moratòria, que seria una moratòria per a un nou
ajornament d’aquesta moratòria generalitzada, la que hi ha hagut fins ara, volem comentar
que els efectes de la pandèmia i les conseqüències econòmiques que tindran, segurament
persistiran, disortadament, durant molt de temps, no podem ajornar fins aleshores la lluita
contra el canvi climàtic i la contaminació, seria una contradicció amb conseqüències també
molt greus.
D’altra banda, ja es va fer un ajornament general a l’inici de la pandèmia, i ara existeixen
diferents moratòries que afecten a segments econòmics concrets, que aquí ja s’han
anomenat, i que poden tenir especials dificultats: els i les transportistes autònomes,
professionals del transport de mercaderies, taxistes, autocars i autobusos, ja que s’entenia
que l’adaptació i la renovació d’aquest tipus de vehicles, comportava un cost econòmic
extra, sobretot pels sectors de petits autònoms i pimes.
Els vehicles pesants i els petits autocars disposen fins l’1 de juliol del 2021 per adaptar-se.
Els autocars i autobusos tenen fins l’1 de gener del 2022. La moratòria general que ha
finalitzat el 15 de setembre, ja permet una pròrroga específica per a autònoms i autònomes
de rendes baixes, fins l’1 d’abril. Aquest tipus de moratòries més específiques són més útils
en aquest moment, per tal d’ajudar a col·lectius concrets a fer la transició cap a aquest
model de mobilitat, que no pas una nova moratòria generalitzada.
Cal afegir que també existeixen altres ajuts per facilitar a la població en general aquest canvi
de model, tot i que nosalatres voldríem que en fossin més: transport públic gratuït durant 3
anys, en cas de desballestar el vehicle antic; bonificacions en el transport durant els
episodis de contaminació; increment de l’oferta i frequències de pas de diverses línies
metropolitanes; el pla Renove, etcètera.
Considerem doncs que la moció no defensa ni planteja uns ajuts més efectius pels sectors
més afectats, i sí qüestiona la gravetat i el risc que implica un model social i econòmic que
no afronti el canvi climàtic i promogui un model de mobilitat sostenible.
Malgrat això, sí que considerem necessari fer un seguiment del desenvolupament de
l’aplicació de la zona de baixes emissions, per tal de donar suport a pimes, autònoms,
persones i col·lectius amb especials dificultats. Entenem però, com hem dit, que aquest no
és l’objectiu d’aquesta moció, per tant votarem en contra. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Per manifestar el vot contrari a aquesta moció que presenta el grup
Popular, i ens explicarem. Bàsicament la zona de baixes emissions va entrar en vigor l’1 de
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gener del 2020. En qualsevol cas, el que van demorar, en el seu moment, va ser el
reglament de sancions.
L’Hospitalet ha estat molt audaç en el tema de la zona de baixes emissions. De fet, som
l’únic dels cinc municipis que tenim tot el terme municipal dins d’aquesta zona protegida.
Però a la vegada hem estat molt prudents a l’hora de redactar el reglament de sancions, i
especialment a l’hora de demanar al conjunt de l’àrea metropolitana, i especialment als
altres municipis, una necessària informació i comunicació a la ciutadania, entorn dels
aspectes que ja s’han comentat fins ara, que tenen a veure amb la salut, que tenen a veure
amb el canvi climàtic i tenen a veure amb un cert canvi de model no només en la mobilitat,
sinó també de model econòmic.
I hem estat molt exigents en el tema de les moratòries, és a dir, nosaltres el desembre del
2019 vam demanar que no entrés el reglament de sancions fins l’abril. Ho vam demanar
nosaltres, precisament perquè necessitàvem aquesta informació cap a la ciutadania, i vam
començar portant als Consells de Districte, tècnics en matèria de salut i contaminació, a
explicar el perquè s’havia d’aplicar aquesta solució de la zona de baixes emissions, que
funciona a la majoria de ciutats d’Europa.
Una altra cosa que vam fer al període gener-març, va ser demanar que s’ampliés el tema de
les moratòries, abans del COVID, de cara a que els autònoms i especialment els vehicles
pesants, que són molt difícils d’adquirir perquè en tres mesos, quatre mesos, no pots
comprar un autocar ni un camió, poguessin tenir una moratòria adequada a les necessitats
de cada tipologia de vehicle, de cara a que els autònoms i les empreses poguessin canviar
la seva flota també amb ajuts, que també vam reclamar tant a la Generalitat com a l’Estat.
Tot això ho hem anat fent fins que va entrar l’estat d’alarma, vam haver de posar una
moratòria nova, i durant els mesos de confinament i d’estat d’alarma hem estat treballant per
veure quan es desencallava això. La nostra proposta era aixecar la moratòria del reglament
de sancions el 31 de desembre. Estic explicant tot això per a què quedi clar quin ha estat el
posicionament, hi havia ajuntaments que volien el 15 de juny, altres volien el 31 de
desembre com nosaltres, que som els proponents, i finalment vam arribar a un pacte,
perquè això ho ha dit molt bé el Sr. García, no podem anar cada ajuntament per la seva
banda en una zona de cinc municipis, vam acordar que els cinc municipis aplicaríem el
règim sancionador a partir del 15 de setembre.
També hem aprofitat aquest temps per treballar, amb el ministeri d’Indústria, el tema dels
filtres anticontaminació que són aplicables a grans vehicles. Això que també va ser una
proposta que va sorgir de L’Hospitalet, també ha tingut una resposta favorable, i alguns
d’aquests vehicles grans es podran adaptar mitjançant filtres, sense necessitat de canviar el
vehicle.
I l’última cosa que també hem demanat, és que les multes, les sancions no fossin
acumulatives en un sol dia, cosa que també vam fer per evitar que una persona que circulés
per l’àrea metropolitana, pogués endur-se un nombre il·limitat de multes durant un dia, per
desconeixement o per desinformació.
Fins aquí tota la feina que hem fet, però calia posar, com ja s’ha dit en el Ple, una data
d’inici. Es va pactar la del 15 de setembre, i el que resta és ara, a través d’una taula de
coordinació, que ara comentava la Sra. Carmona, valorar, avaluar els resultats de la zona
de baixes emissions, i també començar a aplicar noves mesures, sobretot en el transport
públic i també en les noves formes de mobilitat com les bicicletes. Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. En primer lugar, agradecer al grupo municipal de Ciudadanos que haya dado su
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apoyo a la moción del Partido Popular.
Respecto a Esquerra Republicana, comentar-los que precisament vostès que a dia d’avui
han presentat una moció per intentar ajudar als petits comerciants i implementar ajuts
socials per a les persones que s’han vist afectades per la COVID. Jo crec que hi ha
moltíssimes famílies a dia d’avui que es veuen afectades per la COVID, en el benentès que
no es poden canviar de cotxe, molts autònoms que trigaran molt de temps a poder canviarse el cotxe, per tant em sembla una mica contradictori el fet que vostès portin aquí una
moció per intentar ajudar les famílies i els autònoms, però en aquest cas això que no és
despesa, és no guanyar, és no sancionar aquestes famílies, no penalitzar aquestes famílies
que són més desafavorides.
Tampoc entenem que, jo crec que ara el que s’ha de fer és salvar les famílies. Estem
d’acord que al medi ambient s’ha d’intentar minimitzar els impactes de la contaminació, però
jo crec que a dia d’avui, atesa la situació que estem vivint, promoguda pel teletreball que
moltes empreses han estat evitant, que molts ciutadans i ciutadanes deixin de desplaçar-se
als seus llocs de feina, perquè estan portant a terme teletreball i això contribueix a una millor
mobilitat i a una baixada de la contaminació.
En el mateix sentit també, considerem que a dia d’avui les alternatives que es donen des de
les administracions, des de l’àrea metropolitana com del propi transport metropolità de
Barcelona, del Partit Socialista i de Unidas-Podemos, que diuen que el que s’ha de fer és
invertir en el tema de transport públic, doncs evidentment nosaltres considerem que encara
hi ha mancances en el transport públic, i els pàrquings dissuasius perquè la gent a l’entrar a
Barcelona o L’Hospitalet, deixi el cotxe i marxi en transport públic, aquestes opcions, encara
a dia d’avui, són molt llunyanes, perquè no veiem que hi hagi una xarxa de transport públic
que sigui adient per a les necessitats que a dia d’avui nosaltres creiem.
En el benentès, nosaltres des del Partit Popular instem a Unidas-Podemos i al Partit
Socialista a incrementar aquestes línies d’ajut als autònoms i a les persones que necessiten
canviar el cotxe, perquè entenem que a dia d’avui aquests ajuts, tot i ser existents, són molt
minsos.
En qualsevol cas, com deia, lamentar que no s’hagi aprovat aquesta moció. Gràcies.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Molt breument, perquè no se’ns faci de nit. Només comentar-li a la Sra. Esplugas que potser
és que no ens entenem.
Precisament des de la solidaritat amb els autònoms, amb tots els sectors econòmics
afectats per aquesta greu pandèmia, és des d’on diem que justament és molt important que
hi hagi aquesta moratòria per als autònoms fins aquí 5 mesos, fins al mes d’abril i després hi
ha un termini força ampli fins al gener del 2021 i també per a vehicles de transport col·lectiu
fins al gener del 22, per a que puguin fer aquesta renovació progressivament.
Abans d’això, precisament quan es van aprovar les ordenances municipals, per això es van
presentar al·legacions, per poder protegir els sectors que podien tenir més dificultats, i que
ara malauradament, amb les conseqüències de la pandèmia, efectivament es confirma.
Per tant, al meu entendre, no sé quina és la contradicció perquè aquestes moratòries ja
existeixen i, a més a més, fent-ho d’aquesta manera molt més sectorialitzada, permet que
no s’invisibilitzi la gravetat que també tenim en relació a tots els efectes de la contaminació i
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els greus riscos en relació al canvi climàtic que malauradament entenem que van de forma
paral·lela. Precisament en aquest moment encara tot això és molt més evident.
Per tant, diem que no però també des d’aquesta anàlisi. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 25, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 25 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 25.PER UNA MORATÒRIA DE LA ZONA DE BAIXES EMISSIONS FINS A
FINALS DE 2021. AJT/47269/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
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 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 a favor 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.

26.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5360
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
44236, de 17 de juny de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 44236 i data 17 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que fos contestada al Ple Ordinari i de la qual és va
demanar ajornament, en relació a “Com es planifiquen les accions en l’àmbit de la seguretat
local?...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. La seguretat és un qüestió complexa que abasta moltes disciplines i sectors i es pot
abordar des de múltiples perspectives. Des de l’equip de govern es fa un abordatge del
problema posant a les persones en el centre de referència en assumptes de seguretat. És a
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dir, les nostres polítiques de seguretat las fem pensant en la seguretat de les persones.
Això implica prevenció, resolució de problemes de convivència i de l’ús de l’espai públic,
protegir la integritat i els béns de les persones i garantir les condicions de vida.
Les administracions locals són les que estem més a prop dels problemes i conflictes de les
persones i moltes vegades rebem la pressió dels ciutadans que demanen una resposta
ràpida i eficient. Però les competències que l’Ajuntament té en aquesta matèria son
limitades. Per aquest motiu es essencial un tractament transversal. Per nosaltres es
imprescindible, la coordinació i actuació amb altres cossos policials, amb altres nivells de
l'administració i també amb altres actors implicats com ara els veïns i comerciants que ens
aporten el coneixement de la realitat del barri.
La coordinació en matèria de seguretat ve recollida a la Llei 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació
del sistema de seguretat pública de Catalunya. En aquesta llei s’estableix les MCO (Mesa
de Coordinació Operativa) en la que setmanalment, la Guàrdia Urbana i el cos de Mossos
d’Esquadra analitzen els problemes de seguretat de la ciutat i coordinen accions per tal de
minimitzar riscos, prevenir els delictes, perseguir els autors dels delictes ja consumats i fer
el seguiment de les accions i de la evolució dels problemes.
En l’actualitat se estan portant a terme 4 dispositius conjuntament amb el cos de Mossos
d’Esquadra relacionats amb:
1. Civisme i convivència: control dels espais públics que concentren un major número de
queixes ciutadanes
2. Vigilància del compliment de les mesures especials en matèria de salut pública per la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia Covid-19 a:
• Espais públics
• Establiments públics
3.
•
•
•

Prevenció de delictes:
Robatoris violents
Robatoris a l’interior de vehicles
Robatoris a l’interior d'habitatges

4. Policia Administrativa:
• Controls administratius a locals que incompleixen les ordenances
A més d’aquestes tasques compartides, la Guàrdia Urbana té com a competència exclusiva
l’ordenació i el control del trànsit dins del casc urbà. En aquest àmbit, estem treballant en les
estratègies contemplades en el Pla de Seguretat Vial que té com objectiu desenvolupar
accions per tal de disminuir la sinistralitat relacionada amb la conducció. Estem fent especial
incidència en la vigilància i control dels punts de concentració d’accidents mitjançant
controls preventius, denunciant les infraccions detectades i proposant millores estructurals i
de senyalització. Paral·lelament participem en les campanyes dissenyades pel Servei Català
del Transit.
Per altre banda, estem fent una tasca educativa a les escoles. En el curs 2019 i fins al març
del 2020 que es van suspendre les classes, la Unitat de Educació Viària ha impartit 120
sessions a 2654 alumnes.
Hem de fer menció a la implementació de mitjans tècnics que milloren les prestacions de la
Guardia Urbana. L’APP de seguretat, la geolocalització i el mapping d’incidències es una
eina que ajuda en l’anàlisi de dades.
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2. Diàriament recollim informació de les bases de dades policials, de les queixes ciutadanes
expressades, a través dels canals de comunicació que l’ajuntament posa al seu abast i de
les reunions periòdiques amb els representants del teixit social de la ciutat. En especial,
recopilem tot allò relacionat amb:
• Comportaments incívics en els espais públics.
• Controls horaris dels establiments públics i de la seves activitats.
• Número de delictes per tipificació delictiva i zones i franges horàries en el que es
produeixen.
• Número i motiu dels accidents de trànsit.
• Número i gravetat de les víctimes d’accidents de trànsit.
Tota aquesta informació s’intercanvia en les MCO i serveix per conèixer la realitat objectiva
de la seguretat a la ciutat. Les reunions i el contacte amb els ciutadans ens dona una
aproximació de la seguretat subjectiva dels barris. La combinació de totes dues realitats son
fonamentals per dissenyar el operatius policials. Incrementem la presencia uniformada en
els barris en els que hi ha una sensació de inseguretat i també als punts de concentració
d’accidents de trànsit. A les zones on tenim increment de l’activitat delictiva, combinem la
investigació amb el patrullatge ordinari.
L’estudi de l’evolució dels problemes es un element viu. Es tracta setmanalment en les
reunions de coordinació, tant a nivell intern com a les que tenim amb altres cossos policials i
amb els altres actors implicats en matèria de seguretat.
Per l’anàlisi fem servir indicadors quantitatius (nombre de denuncies, detinguts,
intervencions...) i qualitatius (percepció de seguretat, disminució de queixes, sensacions
expressades en les reunions amb els diferents actors socials...). En base als resultats
obtinguts redefinim les estratègies, les accions operatives i la distribució de tasques
policials.
3. Si. El vigent actualment és el PAM 2016-2019 i en el mateix es poden trobar els objectius
de seguretat ciutadana. Tanmateix s’està treballant en el PAM 2020-2023.
4. Si. El Pla Local de Seguretat va néixer com una eina de gestió i planificació aprovada per
unanimitat en la Junta local de Seguretat amb data 17 de juny de 2014. El Ple de
l’Ajuntament es va donar per assabentat mitjançant dictamen en sessió ordinària del 22 de
juliol del mateix any.
Periòdicament i en el decurs de les Juntes locals de Seguretat, s’actualitzen els objectius en
matèria de Seguretat i Convivència.
En aquells objectius on és necessari el treball multidisciplinari i transversal de les àrees
municipals i la col·laboració i coordinació amb els altres operadors de seguretat (Mossos
d’esquadra i cos nacional de policia) s’actualitzen els objectius en funció de la variació dels
indicadors que es produeixen en el nostre municipi. Amb aquesta finalitat hi ha comissions
tècniques del Pla Local de Seguretat i taules de coordinació operativa.
Perquè aquest Pla local de Seguretat sigui més eficient i eficaç fa falta més recursos
policials. Des de l’Ajuntament s’estan posant els mitjans (reforç plantilla) i hem demanat a la
Generalitat, que és la responsable de la Seguretat ciutadana, que aporti tots els efectius
necessaris per a cobrir les necessitats de la segona ciutat del país. Així mateix, s’ha
demanat que la CNP també reforci els seus efectius per a complir més eficaçment les seves
competències.
Aquest any 2020 s’ha reforçat la col·laboració amb els Mossos d’Esquadra. Des del mes
d’abril tenim un reforç de la policia autonòmica.
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Des del punt de vista de Guàrdia urbana estem treballant en una ampliació de la plantilla i
una reorganització interna que ens permeti una major operativitat i una resposta eficient a
tot allò que ens demanen els ciutadans.
Atentament,”

- 5384
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal d’ERC, RGE número
51871, de 13 de juliol de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 51871 i data 13 de juliol del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que fos contestada al Ple Ordinari i de la qual és
va demanar ajornament, en relació a “En l’àmbit de la seguretat i convivència a la ciutat de
l’Hospitalet de Llobregat, 1. Quines són les funcions que es duen a terme al Centre de
Gestió d’Emergències de l’Hospitalet?...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. L’objectiu bàsic de la Sala de Comandament de GU és donar resposta ràpida, eficaç i
coordinada als requeriments que faci qualsevol ciutadà ja sigui a través del 112, trucada
directa o mitjançant l’APP de Seguretat Ciutadana, als requeriments que faci qualsevol
unitat de Guàrdia Urbana desplegada en el territori per iniciativa pròpia o requerit per
qualsevol ciutadà, requeriments d’altres policies i als requeriments que faci la Prefectura de
GU de manera directa o indirecta.
Funcions bàsiques:
1. Rebre i atendre els requeriments dels ciutadans que realitzen mitjançant trucades
telefòniques directament a Guàrdia Urbana, a través de trucada al 112, utilitzant l’aplicació
de Seguretat Ciutadana i les de caràcter intern.
2. Gestionar els requeriments dels ciutadans, avaluant la urgència del cas.
3. Distribuir els serveis segons els recursos d’agents de GU desplegats en el territori.
4. Derivar les incidències, si s’escau, cap a altres departaments de GU i/o municipals,
cap a altres policies.
2.
Sala de Comandament Guàrdia Urbana:
La sala operativa està equipada amb sistemes de recepció i gestió de vídeo i de
radiocomunicació, microinformàtica, videoconferències i gravació de veu, entre altres
tecnologies.
Consta de:
- 9 posicions d’operador / gestor.
- 1 posició comandament.
Cada posició disposa del mobiliari adient, incorporant ordinador, pantalla, base d’emissora,
caixa integradora, extensió telefònica, base auriculars bluetooth.
- Sistema multi pantalla (videowall) amb mosaic de pantalles connectades a les càmeres
de videovigilància, control de trànsit, seus municipals exteriors i interiors i de garjoles GU
que permeten fer seguiment en temps real de qualsevol incidència a l’espai.
Sala de Crisi
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Es tracta d’un espai adaptat a l’intercanvi oral i al multimèdia amb capacitat per a vuit
persones equipat amb sistema de recepció i gestió de vídeo i de radiocomunicació,
microinformàtica, àudio conferències i videoconferències.
Consta de:
- Taula de reunions per a vuit persones.
- Ordinador, pantalla, base d’emissora, caixa integradora, extensió telefònica, base
auriculars bluetooth.
- Sistema multi pantalla (videowall) connectat a les càmeres de videovigilància, control
de trànsit, seus municipals exteriors i interiors i de garjoles GU que permeten fer seguiment
en temps real de qualsevol incidència a l’espai.
- Sistema de videoconferència.
- Sistema d’àudio conferència.
Centre de Gestió de la Mobilitat
-

Un operador 24h 365 dies a l’any per a:
 La gestió de les incidències que puguin sorgir a nivell de gestió de la mobilitat:
semaforització, control del trànsit, controls d’accessos a illes de vianants, informació
als panells d’informació variable, control ambiental (càmeres ZBE), control dels
sistemes d’estudi de la mobilitat (detectors)
 Filtratge d’imatges i proposta de sanció de control d’accessos i control ambiental
 Gestió directa del trànsit: gestió semafòrica segons les necessitats del moment a
través del que s’observa a les càmeres de trànsit
 Gestió de continguts dels panells d’informació variable
 En un futur proper:
o Gestió semafòrica amb prioritat BUS per a millorar la freqüència de pas del
transport públic
o Gestió semafòrica per a corredors de vehicles d’emergència

3. La Sala de Comandament i el Centre de Gestió de la Mobilitat de l’Hospitalet estan
actives des del març del 2019.
4. El cost econòmic de la renovació de la Sala de Comandament i Gestió de la Mobilitat va
ser de 577.192,70€.
5. Va ser a partir del pressupost municipal. No hi va haver cap subvenció externa.
Atentament,”

- 5392
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020
indicar-vos que en els propers dies sereu citats per donar resposta a les vostres consultes.
Atentament,”
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- 5393
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 22 de juliol de 2020, expedient
AJT/44648/2020, en relació a un sistema de allotjaments en pàrquings a la ciutat, us informo
del següent:
El 22 de juliol de 2020 es va dur a terme una inspecció al carrer Alegria, l’arrel de la notícia
que apareix tant a la premsa com a les xarxes socials, on suposadament hi havien cotxes
rusc en aquest carrer.
No es detecta res fora del normal a la inspecció. En aquesta zona hi ha locals per
l’estacionament per a vehicles amb llicència atorgada. No obstant això, es demana als veïns
i comerciants de la zona per si han vist o detectat alguna de les activitats a les quals fa
referència la notícia.
Hi ha un aparcament en aquest carrer on també es fa una inspecció i es detecten un parell
de cotxes antics aparcats i on probablement podria dormir alguna persona a l’interior, però
no com una activitat comercial.
També ens hem posat en contacte amb l’Ajuntament de Barcelona, tal com indica la notícia,
en aquest municipi aquesta empresa gestiona dos aparcaments. La resposta de
l’Ajuntament de Barcelona és que en aquests moments no tenen dades per acreditar o
demostrar aquest fet.
Al setembre s’han tornat a fer inspeccions al carrer Alegria i no s’ha detectat cap de les
activitats de les que feia esment la noticia apareguda al mes de juliol.”

- 5397
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 22 de juliol
AJT/44729/2020, en relació amb l’edifici del Transformador i a la protecció del patrimoni
arquitectònic, 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 23 de setembre de 2020,
procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta: “Si té previst eliminar els transformadors de la superfície per evitar els riscos de
les ones electromagnètiques i si té previst la protecció del conjunt de la Cornisa de La
Torrassa que inclou un patrimoni molt important, com és el Castell de Bellvís, que avui
n’hem parlat, la Sitja de La Torrassa i el Pont d’en Jordà.”
Resposta:
La eliminació o preservació de les subestacions i/o transformadors elèctrics no depèn
d’aquesta administració, sinó que respon a les necessitats de les companyies distribuïdores
i de la planificació que dels seus desplegaments en el territori fan, d’acord amb
l’administració autonòmica.
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La inclusió d’elements en el PEPPA depèn de la comissió redactora del mateix.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5398
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel grup
polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinenta d’alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social, Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez, que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte al Prec, sol·licitat de forma oral, durant el Ple Municipal del 22 de juliol, i segons el
que disposa l’article 55.2 del Reglament Orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Cap de Servei de Desenvolupament Econòmic i
Turisme, Sr. A. T., donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 441010/2020”

- 5401
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Tinenta d’Alcaldia de l’Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes, Sra. M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral formulada durant el Ple del mes de juliol de 2020 en relació al
Reglament Orgànic de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de l’Hospitalet, i, segons el
que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23 de setembre de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Durant l’any 2017 i concretament del 31 maig al 22 de novembre, un grup de treball de la
Comissió Permanent del Consell de Ciutat va realitzar vuit reunions per tal de deliberar i
realitzar propostes sobre una modificació del Reglament de Participació aprovat
definitivament en data 29 de gener de 2013.
Els membres de la comissió, que van formar part del grup de treball eren:
Sr. Francesc Belver Vallés
Sr. Manuel Brinquis Pérez
Sr. Jesús A. Martín González
Sr. Francisco J. Martín Hermosin
Sra. Ana González Montes
Sr. Antoni Garcia Acero
Sr. Christian Giménez Márquez
Sr. J. R. B. C.
Sra. C. M. F.
Sra. D. F. M.
Sra. Merche Garcia Villatoro

President
Representant PSC
Representant Cs
Representant PP
Representant ICV-EUiA-PIRATES
Representant ERC
Representant CUP-PA
Representant UGT
Representant Consell Districte II
Representant AELH
Representant Consell Esplai
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Sra. D. R. C.
Sr. J. M. P. i B.
Sra. P. G. G.
Sr. J. J. V.
Sr. A. J.
Sra. F. S.
Sr. M. P.

Representant Creu Roja L’Hospitalet
Representant Ass. Catalana Fibrosi Quística
Representant Comissió Festes La Gresca
Representant CCOO
Representant Tres quarts per cinc quarts
Representant del Consell de Síndics. Antics regidors.
Representant Federació Associació Veïns L’Hospitalet

Al llarg de les reunions es van abordar les següents temàtiques:





Coneixement de diferents models de Reglaments de Participació Ciutadana.
Propostes en relació als organs estables de participació (Consell de Ciutat i
Consells de Districte)
Els processos de participació.
Registre d’entitats i altres qüestions relacionades

Les conclusions del grup de treball es van presentar a la Comissió Permanent del Consell
de Ciutat en data 28 de febrer de 2018 i al Plenari del Consell de Ciutat en data 16 d’octubre
de 2018 qui les traslladar al govern municipal per tal que s’iniciés la tramitació de la
modificació del Reglament.
Cal remarcar que aquestes conclusions son recomanacions sobre les qüestions que haurien
de modificar-se, no una proposta de modificació del text actual.
En aquests moments, la comissió redactora encarregada de realitzar al Ple de l’Ajuntament
una proposta de modificació del actual Reglament orgànic de Participació ja ha estat
nomenada, tot i que la situació generada pel COVID-19 ha impedit que iniciï els seus
treballs.
Una vegada els treballs de la comissió redactora es concloguin, es tramitarà el corresponent
expedient per la seva aprovació incial al Ple Municipal i s’obrirà el periode d’alegacions.
Finalment, una vegada considerades les alegacions, si existeixen, el reglament s’aprovorà
amb caràcter definitiu,
Cordialment,”

- 5402
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel grup
polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte al prec que veu formular en el passat Ple de 22 de juliol, i segons el que disposa
l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, en relació amb la petició de
tenir cura amb l’ús de expressions que poden ser ofensives cap a les dones, us informo que
es donem per assabentats del vostre prec i es pren nota del mateix.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5403
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
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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 formulada al Ple del 22 de juliol de 2020, expedient
AJT/44820/2020, en relació als blocs de Ciutat Comtal, us informo del següent:
El dia 28 de juliol de 2020 es va realitzar una reunió a la seu del Districte I, amb una
representació de veïns dels blocs de Ciutat Comtal afectats. Per part dels veïns van venir
representants de la plataforma d’afectats, representants de la junta de l'agrupació de veïns
Ciutat Comtal, representant del carrer Sant Eugeni 7, representant del carrer Mare de Déu
de la Mercè 41, representant del carrer Mare de Déu de la Mercè 33 i el president de Ciutat
Comtal 7.
En aquesta reunió s’acorda que l’Ajuntament farà una contractació d’un suport tècnic
d’arquitectura especialista en estructures, per fer un diagnòstic a través de l’anàlisi de la
documentació facilitada (plànols de projecte, memòries, etc.), la inspecció general exterior
dels diferents edificis, i una inspecció estadística de 30/35 habitatges repartits entre els
diferents edificis.
En aquest moments s’està procedint a la contractació d’aquesta assistència tècnica a traves
d’un contacte menor.
En el moment que el contracte estigui adjudicat, és tornarà a convocar de nou als veïns per
poder explicar el calendari i les actuacions que es duran a terme.
El dia de la reunió vaig demanar, i més amb les condicions del covid, que les persones
assistents s’identifiquessin, encara que fos molt mínimament.
Les meves anotacions:
 J. g., sant eugeni, 7, representant també de la plataforma
 D. m., de mare de déu de la mercè, 41
 M. m., president de ciutat comtal, 7
 M. d., veïna i representant de la plataforma
 E., membre de la junta de l’agrupació de veïns ciutat comtal (associació de veïns)
 I. e., del núm. 33 del carrer de la mare de déu de la mercè.
per part nostre estàvem Cristian Alcazar, Maite Revilla, B. A., M. J. M., i jo.
L’encàrrec te com a objectiu realitzar una pre diagnosi.”

- 5404
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/44828/2020, en relació amb les
presumptes irregularitats en la gestió de l’estadi municipal, i segons el que disposa l’article
55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en
el Ple ordinari del dia 23 de setembre de 2020, us manifestem que per moltes vegades que
ho preguntin, la resposta del govern municipal seguirà sent la mateixa que s’ha vingut
donant al llarg de tots aquest mesos en que vostè i el seu grup municipal han insistint en
aquesta temàtica.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
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Cordialment,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
- 5391
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment
diu:
“Respecto a la pregunta oral formulada durante la celebración del pleno del pasado 22 de
julio, AJT/ 44603, relativa a la repercusión de la situación financiera del Circo del Sol en el
acuerdo firmado con este ayuntamiento, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y
Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea respondida en el
Pleno ordinario del día 23 de septiembre de 2020, procedemos a continuación a darles
respuesta.
Preguntas:
1. ¿Cómo se prevé que afecte la quiebra y el plan de reestructuración al acuerdo que
tienen firmado con el Circo del Sol para venir a L’Hospitalet hasta el año 2030?
2. ¿Han hablado con la multinacional?
3. ¿Qué les han explicado sobre la afectación de la quiebra en la continuación del
espectáculo?
Respuesta:
Como respuesta conjunta a las tres preguntas planteadas, les comunicamos que sí se han
mantenido conversaciones con la multinacional y que se prevé que, cuando COVID-19 lo
permita, se reemprenderá la actividad del Circo del Sol, programándose su visita a la
Ciudad de l’Hospitalet.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”

- 5405
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment
diu:
“Respecto al ruego oral formulado durante la celebración del pleno del pasado 22 de julio,
AJT/ 44829, relativo a la petición de documentación del estadio municipal solicitada por el
grupo municipal de Esquerra Republicana de Catalunya, según lo dispuesto en el artículo 55
(Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, le informamos que tomamos
nota de lo expuesto en su ruego.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”
- 5406
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
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grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment
diu:
“Respecto a la pregunta oral formulada durante la celebración del pleno del pasado 22 de
julio, AJT/ 44844, relativa a la financiación de las obras de soterramiento de la Gran Via,
según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, a efectos de que sea respondida en el Pleno ordinario del día 23 de septiembre de
2020, procedemos a continuación a darles respuesta.
Preguntas:
¿Cómo está previsto financiar las obras de soterramiento de la Gran Vía en 114 millones de
euros?
¿Qué coste tendrá que asumir el Ayuntamiento de l’Hospitalet de Llobregat?
¿Tendrá que aportar garantías o avales de algún tipo este ayuntamiento o el Consorcio para
la reforma de la Gran Via, participado en un 50% por este ayuntamiento?
Respuesta:
La Administración actuante será el Consorcio para la reforma de la Gran Vía. Lo hará con
las aportaciones de los propietarios de terrenos en cada uno de los sectores. En el caso del
Ayuntamiento, se aportarán los solares de los que es titular para que el Consorcio de la
Gran Vía pueda obtener la liquidez necesaria para el desarrollo del proyecto.
Este método es el mismo que se utilizó en el proyecto de la primera fase del soterramiento
de la Gran Vía y la Plaza Europa.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”

- 5407
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 22 de julio de 2020, expediente
AJT/44852/2020, en relación a un sistema de alojamientos en parkings en la ciudad, le
informo de lo siguiente:
El 22 de julio de 2020, se llevó a cabo una inspección en la calle Alegría, la raíz de las
noticias que aparecen tanto en la prensa como en las redes sociales donde supuestamente
había coches de colmena en esta calle.
No se detecta nada fuera de lo ordinario en la inspección. En esta zona hay locales para
estacionamiento de vehículos con licencia concedida. Sin embargo, se pregunta a los
vecinos y comerciantes de la zona por si han visto o detectado alguna de las actividades
que la noticia hace referencia.
Hay un aparcamiento en esta calle donde también se realiza una inspección y se detectan
un par de coches viejos estacionados y probablemente podría dormir alguna persona en el
interior, pero no como una actividad comercial.
También nos hemos puesto en contacto con el Ayuntamiento de Barcelona, ya que como
indicaba la noticia, en este municipio dicha empresa gestiona dos aparcamientos. La
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respuesta del Ayuntamiento de Barcelona es que en este momento no tienen datos que
demuestren o acrediten este hecho.
En el mes de septiembre se han vuelto a realizar inspecciones en la calle Alegría y no se ha
detectado ninguna de las actividades que figuraban en la noticia aparecida en el mes de
julio.”

- 5408
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació,
Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte al prec que veu formular en el passat Ple de 22 de juliol de 2020 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a les ajudes econòmiques de la
Generalitat a les escoles bressol privades us informo que ens donem per assabentats del
vostre prec.
Ben atentament,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5349
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada en al Ple del 25 de juny de 2020, expedient
AJT/35028/2020, en relació a la preocupació a molts col·lectius i veïns de la ciutat per la
deficiència de zones verdes i de la reducció d’arbres a la ciutat, i atès que el Pla director del
verd urbà no especifica la previsió de plantació sol·licita quants arbres es preveuen pels
districtes fins al 2023, us informo del següent:
L'objectiu de les estratègies i línies de treball del Pla Director és treballar des del Verd Urbà
per tal de poder contribuir a tenir una ciutat més saludable. La infraestructura verda de la
ciutat té un paper molt important a l'hora de millorar aspectes ambientals, en la mitigació del
canvi climàtic, en la imatge del paisatge urbà, i també en el benestar i salut dels ciutadans.
Tal com recull el Pla Director del Verd Urbà aprovat al 2019, un dels objectius és l’increment
de la cobertura verda de la ciutat en un 20 per cent.
Per tal de calcular la cobertura verda actual (annex 7 del Pla Director), s’ha determinat una
mitjana de 27 m2/arbre. En la actualitat es disposa d’un milió de m2 per cobrir i l’objectiu en
el 2029 seria arribar a disposar de 200.000 m2 més de cobertura a la ciutat, que suposaria
un increment de l’arbrat actual en 7.000 arbres més. Si més no, hem de tenir aquesta dada
com a molt orientativa, atès que hem de tenir en compte que la cobertura verda no la
proporciona únicament l’arbre a les ciutats, i que els metres quadrats de cobertura d’un
arbre depèn del tipus d’arbre i de l’espai de plantació del mateix, així com la gestió del seu
manteniment.
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Per tant un arbre de gran port i en espai lliure arriba fins a 64 m2, mentre que un arbre de
port gran amb espai limitat, (és a dir escocell petit i edificacions properes) únicament
desenvolupa 9 m2 de cobertura. I arbres de port mitjà i lliures arriben a 36 m2 de cobertura.
Per tant no es pot comptar la cobertura del municipi com a número d’arbres, sinó com a
metres quadrats de cobertura, és per això que en els projectes es planteja l’elecció de
l’arbre més adequat a l’espai i la seva gestió (tipus de poda), per garantir una bona
cobertura verda i no tant per comptar únicament el número total d’arbres plantats.
El Pla Director del Verd Urbà, juntament amb el pla de gestió de l’arbrat, ha de permetre
arribar a obtenir aquest increment de cobertura verda. Per tal de calcular-la de manera
correcta es pretén fer un contracte que mesuri la cobertura real del municipi a través d’un
vol, aquest indicador s’obtindria cada 2 anys.
Atenent a les línies de treball del Pla director del verd urbà, ja s’han plantat més de 240
arbres en espais on fins ara no existien. Els projectes -tant els que es fan des de
l’Ajuntament com els que no-, tots han de complir amb les especificacions que recull el Pla
Director del Verd Urbà. Carrer del Migdia, 5, 4a / 08901 L’Hospitalet de Llobregat Tel.: 93
402 95 44.
Es per això que els projectes que ara s’estan redactant ja contemplen la manera més
adequada de plantació, l’espècie de l’arbre i els espais de plantació per tal que pugui
desenvolupar la màxima cobertura. En els parcs i places, en principi l’espai lliure és major
que en carrers i per això és on es prioritza la presència d’arbres de port gran i la diversitat
d’espècies.
Per a les noves plantacions es treballa en els nous projectes d’obres d’urbanització. La
substitució d’arbrat, sovint està relacionada amb actuacions on cal reformar el carrer i la
secció de les voreres, i per tant s’ha de treballar conjuntament en el moment d’aquestes
remodelacions.
Una actuació proposada en el Pla Director és la creació d’un corredor verd que interconnecti
els barris de la ciutat. L’objectiu del corredor verd és naturalitzar la ciutat per tal de garantir
una major influència dels beneficis dels espais verds per als ciutadans. Aquest corredor,
anomenat Triangle Verd, es conforma des dels grans eixos de connexió de la ciutat: des del
parc de la Torrassa, avinguda de Catalunya, parc de Les Planes i el parc de Can Buxeres i
els eixos que travessen la ciutat, la Rambla de la Marina i l’avinguda de la Granvia. No es
tracta tant de crear nous espais verds sinó de connectar-los, crear una zona de passeig
continu on el ciutadà pugui obtenir els recursos i equipaments ecosistèmics, socials,
d’integració i de gaudiment de la ciutat, i per l’altra, promoure la biodiversitat de flora i fauna,
i la seva connectivitat, els equipaments lúdics: jocs per a la infància i l’adolescència,
elements per a la salut, esportius...
L’objectiu de l’increment del verd urbà a la ciutat queda palès, per exemple, en el projecte
que s’està redactant del Parc de l’Alhambra on és contempla plantar més de 70 nous arbres
(arbres de gran port o mitjà i lliures), com també a les futures obres del PDU Gran Via (amb
més de 1.400 arbres nous) o les futures obres del sector de Can Rigal.
Una altra materialització d’aquest objectiu el veiem en la creació, també, de nous espais
verds principalment com a conseqüència de les obres d’urbanització, que seguint el
planejament, es van executant a la ciutat. En aquests moments hi ha diverses àrees que, a
curt termini, estaran finalitzades i per a l’ús dels ciutadans com Cosme Toda, Sanfeliu,
Rambla Marina i Riereta. També hi haurà una nova zona verda al carrer Vilafranca, entre el
carrer Canigó i Ventura i Gassol.
Pel que fa al tema de l’arbrat, l’objectiu del Pla Director del Verd Urbà és incrementar la
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cobertura arbòria, prioritzant les plantacions amb espècies de port mitjà i gran on hi hagi
suficient espai, per tal que es puguin desenvolupar i estiguin més sans. Però també s’inclou
en obres d’alineacions a les voreres la retirada d'arbres en ubicacions excessivament
reduïdes, altres que provoquen interferències amb els habitatges i/o serveis, la substitució
d’altres espècies que presenten gran sensibilitat a algunes plagues, etc. Es tracta d’ordenar
l’arbrat i fer les noves plantacions seleccionant l’espècie en funció de l’espai disponible.
Aquestes són, a grans trets, les línies de treball que recull el Pla Director del Verd Urbà, que
planteja accions a desenvolupar en un període de 10 anys (2018-2028). Aquest horitzó
temporal, així com les condicions en les quals es té previst desenvolupar el pla i que han
estat explicitades anteriorment, fa impossible concretar quines actuacions de forma
detallada es duran a terme fins l’any 2023 i el pressupost concret necessari per dur-les a
terme.”

- 5390
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel grup
polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte al prec oral formulat al passat Ple de 22 de juliol de 2020 amb el número AJT44601, i d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes
que sigui contestada en el Ple Ordinari, demanant el tancament d’alguns carrers al tràfic, per
que siguin d’ús exclusiu per vianants, dels barris més afectats pel rebrot del coronavirus,
especialment a la zona nord, informo que prenem nota del mateix.
Atentament,”

- 5395
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 22 de juliol de 2020, expedient
AJT/44716/2020, en relació a la talla d’arbres en aquestes setmanes a diverses zones de
l’Hospitalet, us informo del següent:
En la data que es va formular la pregunta, entenem que es refereix a les diferents
actuacions fetes a la avinguda Carmen Amaya.
En referència aquest arbres, el 15 de gener de 2020 va tenir lloc una visita a l’avinguda
Carmen Amaya per veure in-situ uns problemes amb alguns arbres d’aquesta avinguda. A la
visita van anar membres a la comissió d’entitats del Gornal, la regidoria de districte VI i de
l’àrea Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
Durant la visita es va demanar per part de la comissió d’entitats la retirada d’un seguit
d’arbres que estaven secs, atès que s’havia detectat la presencia de rosegadors a les arrels
dels arbres i per la proximitat dels arbres a les edificacions, aquest fet podia constituir un
problema.
Arran d’aquesta petició, es va comprovar per part dels serveis tècnics municipals, que van
fixar la retirada durant el mes de març de 2020. Arrel de la declaració de l’estat d’alarma,
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aquets treballant no es van poder realitzar.
Durant el mes de juliol han tingut lloc els treballs de retirada del arbres de l’avinguda
Carmen Amaya que havien quedat ajornats. En total s’han retirat un total de 16 arbres a tota
la ciutat durant el mes de juliol i aquest han estat els 16 arbres l’avinguda Carmen Amaya.”

- 5396
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020
indicar-vos, d’una banda, que a la ciutat es realitzen dos tipus de tractaments per a
paneroles. Un és el control sistemàtic que es realitza entre primavera i estiu, on es tracten
aquells registres de la ciutat que històricament hi ha hagut problemes el qual es tracta amb
un producte de llarga durada (uns 6 mesos màxim); i un altre tipus de tractament lligat a la
demanda ciutadana durant tot l’any, on per cada demanda ciutadana fem una petició a la
empresa de control de plagues.
Respecte al Control sistemàtic
A la ciutat hi ha uns 10.000 pous de registre. Amb aquest control sistemàtic aquest any
entre Maig i Juliol s’han tractat 3200 pous, el que suposa un percentatge representatiu per
arribar a totes les poblacions de paneroles de la via pública. Això suposa un augment del
15% respecte l’any anterior i del 33% respecte l’any 2018.
Districte 1

Districte 2

Districte 3

FASE 1A

238

99

FASE 1B

262

66

FASE 2
TOTAL per
Districte

453
953

TOTAL per FASE

Districte 4

Districte 5

Districte 6

143

27

150

143

800

328

193

115

231

1195

186

276

133

120

37

1205

351

747

353

385

411

3200

Taula 1. Número de pous de registre tractats durant les 3 fases diferents del control sistemàtic de la ciutat de
l’Hospitalet, realitzats entre Maig i Juliol, dividit per districtes.

Respecte a les Peticions ciutadanes
Cada petició ciutadana correspon a una entrada de qualsevol queixa, provinent de trucada
telefònica, TIC, SEA, instància o e-mail, per una incidència a via pública, en aquest cas per
presència de paneroles. Cadascuna d’aquestes peticions comporta un tractament de com a
mínim 3 pous de registres per cada actuació. De moment fins a data del 9 de setembre del
2020, s’han realitzat les següents peticions:

Desinsectacions

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

TOTALS

88

53

61

31

39

48

320

Taula 2. Número de peticions per demandes ciutadanes ateses durant el 2020, fins al 9 de setembre del 2020.

Atentament,”

- 5409
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
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General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 22 de juliol
AJT/44858/2020, referent a possibilitat d’un nou ús de l’espai destinant al Cirque du Soleil,
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 23 de setembre de 2020, procedim
a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta: “s’ha pensat en algun altre possible ús municipal per aquest espai?”
Resposta: L’espai de referència ja té un ús assignat, però, si s’escau, es podria ampliar a
uns altres que es valorin adients.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5410
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 22 de juliol
AJT/44855/2020, referent a les causes de la nul·litat de ple dret de cada contracte
invalidat i les causes que viciaven d’anul·labilitat cadascun dels actes objectes de
convalidació, 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 23 de setembre de 2020,
procedim a continuació a donar-vos resposta.
Es tracta d’actes anul·lables a conseqüència de defectes que no constitueixen supòsit de
nul·litat de ple dret, i, que poden ser objecte, previs els informes i la tramitació del
procediment oportú, de convalidació administrativa, tal i com estableix l’article 52 LPAC.
I, per una altra part, es tracta d’actes nuls de ple dret, com a conseqüència d’una
contractació irregular, que requereix un procediment de revisió d’ofici, tal i com es recull a
l’article 47 LPAC i l’establiment d’indemnitzacions a favor de les empreses que han prestat
els diferents serveis d’acord amb l’article 106.4 de la LPAC.
Totes aquestes situacions venen donades per diverses causes:
-

En haver finalitzat els corresponents contractes, sense possibilitat de pròrroga, i fins
que no s’adjudiquin les noves licitacions que s’estan tramitant.

-

Modificacions de contracte que no es va poder aprovar perquè el contracte no ho
preveia i es va esgotar el pressupost.

I sempre amb la necessitat de donar la continuïtat del servei.
Tal i com els hi vaig dir en el Ple del mes de Maig i us ho torno a indicar :
que des de fa set o vuit anys, no en aquesta casa sinó al conjunt de l’administració,
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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......
......
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.”
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
- 5399
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020
indicar-vos, d’una banda, que a la ciutat es realitzen dos tipus de tractaments per a
paneroles. Un és el control sistemàtic que es realitza entre primavera i estiu, on es tracten
aquells registres de la ciutat que històricament hi ha hagut problemes el qual es tracta amb
un producte de llarga durada (uns 6 mesos màxim); i un altre tipus de tractament lligat a la
demanda ciutadana durant tot l’any, on per cada demanda ciutadana fem una petició a la
empresa de control de plagues.
Respecte al Control sistemàtic
A la ciutat hi ha uns 10.000 pous de registre. Amb aquest control sistemàtic aquest any
entre Maig i Juliol s’han tractat 3200 pous, el que suposa un percentatge representatiu per
arribar a totes les poblacions de paneroles de la via pública. Això suposa un augment del
15% respecte l’any anterior i del 33% respecte l’any 2018.
Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

TOTAL per FASE

FASE 1A

238

99

143

27

150

143

800

FASE 1B

262

66

328

193

115

231

1195
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FASE 2
TOTAL per
Districte

453

186

276

133

120

37

1205

953

351

747

353

385

411

3200

Taula 1. Número de pous de registre tractats durant les 3 fases diferents del control sistemàtic de la ciutat de
l’Hospitalet, realitzats entre Maig i Juliol, dividit per districtes.

Respecte a les Peticions ciutadanes
Cada petició ciutadana correspon a una entrada de qualsevol queixa, provinent de trucada
telefònica, TIC, SEA, instància o e-mail, per una incidència a via pública, en aquest cas per
presència de paneroles. Cadascuna d’aquestes peticions comporta un tractament de com a
mínim 3 pous de registres per cada actuació. De moment fins a data del 9 de setembre del
2020, s’han realitzat les següents peticions:

Desinsectacions

Districte 1

Districte 2

Districte 3

Districte 4

Districte 5

Districte 6

TOTALS

88

53

61

31

39

48

320

Taula 2. Número de peticions per demandes ciutadanes ateses durant el 2020, fins al 9 de setembre del 2020.

D’altra banda en relació a la presència d’erugues als arbres de la Rambla Marina i segons
ens informen des de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat:
“Desde 2017, en L'Hospitalet de Llobregat el control de plagas de los espacios verdes se
lleva a cabo mediante técnicas de gestión integradas. Este tipo de gestión prioriza el uso de
métodos no agresivos contra el uso de productos fitosanitarios. La Gestión Integral del
Plagas pretende reducir la presencia de la plagas hasta límites de presencia aceptables.
En la rambla Marina, desde el mes de junio se han realizado tratamientos en los dos árboles
con presencia en esa vía urbana. En los olmos por la galeruca y en los plataneros para ser
tratados contra el belonochilus.
Los tratamientos se han realizado en 247 árboles de la rambla Marina, tratando a un total de
103 olmos y 144 plataneros. Aplicando en ellos un total de 354 tratamientos. Estos
tratamientos han tenido lugar en diferentes fechas durante los meses de junio a agosto de
2020. Siendo los tratamientos para la galeruca presente en los Ulmus sp, los días 16 de
junio, 26 de julio y 16 de agosto de 2020, los tratamientos para el belonochilus en los
Platanus hispanica tuvieron lugar el día 23 de julio.
Atentament,”

- 5400
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 22 de juliol de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 22 de juliol de 2020
indicar-vos, que L’Ajuntament de l’Hospitalet no té competències assistencials a l’àmbit de la
salut i, per tant, tota la seva implicació a la tasca de rastrejos i estudi de casos no es pot fer
de manera independent a l’administració competent, la Generalitat de Catalunya.
El passat mes de juliol, amb la ferma voluntat de col·laboració en qualsevol tasca que ajudi
a posar fre a l’expansió de la pandèmia a la nostra ciutat, l’Ajuntament de l’Hospitalet va ser
el primer de tota Catalunya en signar un conveni de col·laboració amb el Departament de
Salut i crear, alhora, una comissió diària de seguiment que permetés coordinar i cooperar en
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tasques d’estudi de casos, rastreig de contactes, trasllat de comunicacions i informacions a
la ciutadania i resolució d’indecències, tot posant en marxa els recursos municipals que se’n
derivaren i se’n deriven necessaris: personal municipal en grups de treballs interns
coordinats amb el Servei de Vigilància Epidemiològica del Departament de Salut, amb els
gestors territorials de l’ICS i el CSI, així com amb el CatSalut; comunicacions per xarxes
socials, cartelleria i a peu de carrer; cessió d’espais i co-organització de dispositius, entre
d’altres.
Atentament,”
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 7, 8, i 10 de setembre 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. 65966, de 7 de setembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i
les Planes per les escombraries i la brutícia que s’acumula als voltants de la Plaça dels
Blocs de la Florida núm. 18 (entre els carrers Primavera i Catalunya), tal i com es mostra en
les següents fotografies, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:
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1.
2.
3.
4.

Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Existeix alguna denúncia per aquests fets?
Quina gestió n’hi està duent a terme el Govern Municipal?
Quin és el motiu pel qual el personal de neteja de la via pública no treballa aquesta
zona?
5. En cas de tractar-se d’un espai d’ús privatiu, ha contactat l’Ajuntament amb els veïns i
veïnes propietàries per instar-los a la neteja de la zona?
 En cas afirmatiu, quin termini se’ls hi ha donat per procedir a la neteja de la
zona? Se’ls ha sancionat per aquests fets?
 En cas contrari, quins són els motius?”

- 5430
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 65996 i amb data 7 de setembre 2020, segons preveu l’article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23 de setembre de 2020
en la que fan preguntes les escombraries i la brutícia de la Plaça Blocs de la Florida número
18, us informo del següent:
1. Si el govern municipal coneix aquest fet.
2. Si. El passat 18 de maig de 2020 un treballador de l’empresa FFC Medi Ambient,
que és l’empresa encarregada de la neteja viaria, va ser agredit, rebent l’impacte al
cap d’una ampolla de plàstic plena d’orina mentre netejava aquest carrer. Aquest fet
que va ser denunciat pel treballador davant Guàrdia Urbana, on el treballador va
aportar l’informe mèdic amb les lesions que havia patit.
El passat dia 15 de setembre de 2020 és va rebre una trucada al telèfon VIA
d’incidències a la via pública, sol·licitant per part d’un veí la neteja d’aquest tram de
carrer.
3. Arrel d’aquest incident es parlar amb l’empresa adjudicatària del servei i amb
Guàrdia Urbana per tal que aquest servei sigui prestat amb la presència de la
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Guàrdia Urbana.
4. S’ha fixat un dia de neteja setmanal, que seran els dimarts a les 7:30 hores per tal
de realitzar els treballs de neteja en aquest tram de carrer i contar amb la presència
de Guàrdia Urbana mentre durin aquest treballs.
5. No es tracta d’un espai privat, per aquest motiu els treballs de neteja els realitza
l’empresa adjudicatària del servei de neteja viària de la ciutat.
Adjuntem fotografies de la darrera neteja feta a la Plaça Blocs de la Florida número 18

”

2.- RGE núm. 65995, de 7 de setembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i
les Planes pels desperfectes a l’Avinguda de Catalunya que poden afectar a la seguretat de
les persones, tal i com es veu a les següents fotografies, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana vol saber:
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1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica, que també afecta al tram de
l’Avinguda Primavera (entre els carrer Pins, l’avinguda Catalunya i l’avinguda de
Ponent)?
2. Hi està previst realitzar alguna reparació de la calçada?
3. En cas contrari, es preveu alguna alternativa per pal·liar aquesta situació?”

- 5431
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 65995 i amb data 7 de setembre 2020, segons preveu l’article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23 de setembre de 2020
en relació als desperfectes a l’avinguda Catalunya, us informo del següent:
Després de visita a la zona per part dels inspectors territorials de l’àrea Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, s’han generat els parts de treball per la reparació dels
danys trobats a la via pública.”

3.- RGE núm. 66362, de 8 de setembre de 2020
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En el Ple del 27.11.2019, vaig formular una pregunta in voce sobre aspectes de la memòria
històrica a la ciutat. D’aquests tres aspectes (Stolpersteine, Refugis i Plaques) el 19.12.2019
només ens van respondre sobre els llambordins Stolpersteine, deixant sense resposta els
altres dos temes. Reiterem la mateixa pregunta feta al Ple:
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
“El passat 28 d’octubre es va celebrar a L’Hospitalet el dia de la memòria democràtica, on es
van manifestar diferents qüestions que resten pendents, per exemple, la instal·lació de
llambordins Stolpersteine, que van presentar des d’Esquerra el juny del 2018, o el tema de
la recuperació dels refugis antiaeris, una altra moció d’Esquerra el novembre del 2018, o la
retirada de plaques.
Volíem preguntar al govern en quin estat es troba el compliment d’aquestes mocions, quina
previsió i quin calendari hi ha per executar els acords adoptats i també pel que fa a la
retirada de plaques. Moltes gràcies.”

- 5432
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, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós
Brito, que literalment diu:
“Senyor,
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Respecte a la pregunta oral formula da al Ple el passat 22 de juliol us comunico el següent:
En el Ple del 27.11.2019, va formular una pregunta in voce sobre aspectes de la memòria
històrica a la ciutat. D’aquests tres aspectes (Stolpersteine, Refugis i Plaques) el 19.12.2019
només es va respondre sobre els llambordins Stolpersteine, deixant sense resposta els
altres dos temes. Reiteren la mateixa pregunta feta al Ple:
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
“El passat 28 d’octubre es va celebrar a L’Hospitalet el dia de la memòria democràtica, on
es van manifestar diferents qüestions que resten pendents, per exemple, la instal·lació de
llambordins Stolpersteine, que van presentar des d’Esquerra el juny del 2018, o el tema de
la recuperació dels refugis antiaeris, una altra moció d’Esquerra el novembre del 2018, o la
retirada de plaques.
Volíem preguntar al govern en quin estat es troba el compliment d’aquestes mocions, quina
previsió i quin calendari hi ha per executar els acords adoptats i també pel que fa a la
retirada de plaques. Moltes gràcies.”
En resposta al que planteja podem informar que:
1. Stolpersteine:
a. Es va convocar una beca de recerca per comprovar els noms dels represaliats i la seva
història personal.
b. Arran de la beca s’han pogut constatar l’existència de represaliats que no es coneixien
fins aquell moment.
c. S’ha decidit el contingut exacte i la grafia del text de cada llambordí.
d. Una vegada fet això s’ha demanat a la Direcció General de Memorial Democràtic la
col·locació dels llambordins. No hi ha resposta oficial però ja està dins la llista de
llambordins a realitzar (cal tenir en compte que és una comanda molt gran).
e. S’ha demanat al servei de Cartografia municipal que certifiqui la correspondència entre
les adreces històriques i les actuals. De moment ja han pogut certificar la meitat.
f. S’ha iniciat la recerca de familiars vius dels represaliats.
2. Refugis
a. S’ha definit un protocol amb la unitat de subsòl dels mossos d’esquadra per a la recerca i
investigació dels espais confinats, siguin refugis, hipogeus o explotacions agrícoles o
industrials. En aquests moments el protocol el tenim la ciutat de Barcelona i la nostra.
b. Qualsevol espai confinat subterrani que es detecta s’investiga per part dels mossos amb
informació a la Direcció General de Patrimoni de la Generalitat i la secció municipal de
patrimoni.
c. El refugi localitzat al costat de la Torre Barrina al Parc de la Marquesa, es troba en un
terreny municipal i és el més apte per a convertir-lo en visitable.
d. El projecte d’excavació i recuperació del refugi es farà integrat dins el projecte de
remodelació del parc i ja s’han començat les tasques de disseny i documentació prèvia.
e. L’hipogeu de la Torrassa, dins les estructures de la casa forta i masia de Bellvís es
recuperaran en el marc de la restauració de l’edifici. Cal tenir present que es tracta d’una
estructura d’època moderna usada ocasionalment com a refugi.
3. Plaques
a. Les plaques i altres elements d’apologia del feixisme que hi havia en espai de propietat
pública van ser enretirades en el seu dia i unes quantes significatives van ser dipositades al
museu.
b. Les plaques que queden es troben en edificis de propietat privada i cal permís de la
propietat per a retirar-les.
c. Previsiblement amb la nova Llei de Memòria Històrica d’àmbit estatal es podrà obligar als
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propietaris a retirar-les a càrrec seu.”

4.- RGE núm. 66630, de 8 de setembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En relació al Consell Esportiu de l’Hospitalet,
Aquest grup municipal li pregunta a l’Alcaldessa:
1.

2.

3.

4.

5.

Sra. Núria Marín, troba exemplar mantenir en el seu govern a dos regidors que estan
en llibertat amb càrrecs i acusats per delictes de malversació de fons públics, falsedat
documental i blanqueig?
Sra. Núria Marín, troba exemplar que s’utilitzin les aportacions de les entitats esportives
i escolars per pagar sobresous, dinars, esmorzars, llibres d'autoajuda i multes de trànsit
de dos regidors del seu govern?
Sra. Núria Marín, per quins motius en l’anterior mandat va contractar al Sr. Cristóbal
Plaza com assessor de Nivell 1 després que fos acomiadat com a Director del Consell
Esportiu pel Regidor d’Esports i president del Consell Esportiu Cristian Alcázar?
Sra. Núria Marín, vostè troba normal que el Sr. Cristóbal Plaza cobrés una
indemnització d’acomiadament del Consell Esportiu de 47.000 euros, signada pel
regidor del seu govern Cristian Alcázar, quan al Diari de l’Hospitalet de gener del 2017
el Sr. Cristóbal Plaza manifesta que ha marxat voluntàriament?
Sra. Núria Marín vostè troba normal que el Sr. Cristian Alcázar arreglés la
indemnització al Sr. Cristóbal Plaza?”

- 5433
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada amb número RGE/66630/2020, en relació amb el
Consell Esportiu de l’Hospitalet, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 23
de setembre de 2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Som uns ferms defensors de la presumpció d’innocència i per tant, a diferència de vostè, no
donem per fet afirmacions que en el seu cas dóna per provades i de les que, com a mínim
aquest govern, hem tingut coneixement per algun mitjà de comunicació. Creiem que no és
bo actuar precipitadament, ja que, tal i com s’ha demostrat en diverses ocasions, en l’àmbit
polític es pot acabar causant un perjudici de difícil, quan no impossible, reparació.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

5.- RGE núm. 67245, de 10 de setembre 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
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L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i
les Planes per la falta d’il·luminació durant la nit al carrer de Pedraforca en el tram comprès
entre l’avinguda de Masnou i carrer de Renclusa amb l’avinguda de Primavera durant alguns
dies del mes de setembre, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1.
2.
3.
4.

Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona?
Quin ha estat l’origen de la manca d’il·luminació?
Quines mesures s’han aplicat per tal de donar solució al problema?”

- 5434
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 67245 i amb data 10 de setembre 2020, segons preveu l’article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 23 de setembre de 2020
en la que fan preguntes sobre habitatge, sobre la que és va sol·licitar un ajornament per
poder recollir la informació sol·licitada, us informo del següent:
1. No, el govern municipal no coneix aquesta situació.
2. No s’ha rebut cap queixa per la manca d’il·luminació del carrer Pedraforca en el
tram comprès entre avinguda de Masnou i carrer Renclusa amb la l’avinguda
Primavera en els darrers 6 mesos.
3. S’ha realitzat una inspecció per veure l’estat del carrer i s’ha detectat que no
funcionava únicament un punt de llum a tot el carrer per un problema electrònic.
4. Durant aquesta setmana es repararà aquest punt de llum.”

6.- RGE núm. 67332, de 10 de setembre 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.
Quants vehicles estan catalogats com “abandonats” a l’Hospitalet?
Quants d’aquests vehicles són estacionats a la via pública?
Quants d’aquests vehicles han estat traslladats al dipòsit municipal?
Quan van ser catalogats aquests vehicles com “abandonats”?
Han incrementat el nombre de vehicles catalogats com “abandonats” en els últims 3
anys?
6. Aconsegueix l’Ajuntament contactar amb els/les propietaris/àries d’aquest tipus de
vehicles?
7. Quants vehicles ha retirat la grua municipal per incompliment o infracció de la
normativa vigent en matèria de circulació des del mes de gener del 2020?
8. Quants vehicles va retirar la grua municipal per incompliment o infracció de la
1.
2.
3.
4.
5.
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normativa vigent en matèria de circulació en els anys 2018 i 2019?”

- 5435
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 67332 i data 10 de setembre del 2020, en relació a vehicles “abandonats” i
segons el que disposa l’article 55, apartat 5 (Precs i Preguntes) del Reglament Orgànic del
Ple, i per tal de recavar la informació necessària per donar-vos una resposta acurada, us
demano un ajornament de la mateixa.
Atentament,”

7.- RGE núm. 67360, de 10 de setembre 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 certes informacions publicades que afecten a l’Àrea de Seguretat i Convivència, el
Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quantes patrulles de la Guàrdia Urbana acostumen a estar de servei en els diferents
torns?
2. Quantes patrulles de la Guàrdia Urbana van estar de servei els dies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 i 9 de setembre de 2020 en cada torn?
3. És cert que la nit del 7 de setembre només hi havia 2 patrulles de Guàrdia Urbana a
l’Hospitalet? En cas afirmatiu, és un fet normal?
4. En cas afirmatiu, creu el Govern Municipal que es pot garantir la seguretat i
convivència a la ciutat amb 2 patrulles de Guàrdia Urbana?
5. En cas afirmatiu, per quin motiu no hi havia més agents de servei?
6. Quins són els criteris sota els quals s’organitzen les patrulles que són de servei?
7. Considera que la seguretat dels i les agents és correctament garantida?”

- 5436
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 67360 i data 10 de setembre del 2020, en relació a les patrulles de la Guàrdia
Urbana, i segons el que disposa l’article 55, apartat 5 (Precs i Preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, i per tal de recavar la informació necessària per donar-vos una resposta
acurada, us demano un ajornament de la mateixa.
Atentament,”
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PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 2
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 24 de juliol i 4
d’agost 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. 55629, de 24 de juliol de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de septiembre de 2020.
En la Avenida del Carrilet número 80, hay un local comercial en el que se están realizando
según nos comentan los vecinos unas obras para la apertura de un Kebab.
Nos comentan que han presentado quejas al Ayuntamiento pues les habían dicho que ya no
dejarían instalar ningún bar en esa zona.
También nos comentan que les parece que están tocando parte de la estructura de la finca
en las obras que están realizando.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:


Si el Ayuntamiento tiene constancia de estas quejas vecinales.



Si las obras que están realizando tienen los permisos necesarios.



Saber qué actividad comercial han solicitado en ese local.



Asimismo solicitamos una inspección para ver si las obras que se están llevando a
cabo corresponden con lo que han solicitado al ayuntamiento, y para asegurar que
no tocan la estructura de la finca.”

- 5428
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este ayuntamiento, con
número 55629 y con fecha 24 de julio de 2020, según prevé el articulo el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de ser contestada en el Ple Ordinario 23 de
septiembre de 2020 en relación a les obres en un local comercial de la Avenida Carrilet 80,
le informo de lo siguiente:


No constan quejas vecinales en el departamento de Urbanismo por las obras que se
están realizando en este local.



El titular del local presentó el 11 de julio de 2020, un declaración responsable de las
obras de adaptación de los locales sin cambio de distribución ni afectación
estructural.
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En fecha 4 de septiembre se lleva a cabo una inspección en el local para comprobar
si las obras declaradas con las que se están llevando a cabo. Se verifica que se ha
introducido una modificación en la distribución de los aseos, y que se han realizado
nuevos tabiques de yeso, pero sin afectación estructural del local.
Dado que estas obras no se ajustan a la Declaración de Obras presentada, se ha
abierto un expediente de disciplina urbana número AJT/45550/2020, y se ha
requerido al promotor la presentación del título habilitante correspondiente, en
concreto de obras para adaptar el local a una nueva actividad de restaurante, según
lo manifestado por la titular.
El requerimiento previo fue notificado el 14 de septiembre de 2020, teniendo un
plazo de 15 días para la presentación de las alegaciones apropiadas contra la
apertura del expediente de disciplina urbana indicado anteriormente.


En cuanto a la actividad, no se ha comunicado formalmente ninguna actividad para
el local. En el momento que se comunique, se verificará que esta se ajuste a la
normativa municipal.”

2.- RGE núm. 58845, de 4 d’agost de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de septiembre de 2020.
A petición de los vecinos de la calle Hannah Arendt, el Grupo Municipal Popular en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet (L’H) presenta una batería de preguntas al Equipo de
Gobierno municipal para conocer la situación real de la empresa SOCIOHABITATGE, que
desarrolla su actividad empresarial en la misma calle (núm. 3) y que se dedica a albergar
temporalmente a personas/familias sin hogar.
En este sentido, El Grupo Popular municipal sol·licita
CONOCER:
1. ¿Ha concedido el Ayuntamiento de L’H algún tipo de licencia para desarrollar esta
actividad empresarial? En caso afirmativo, ¿Qué tipo de licencia?
2. ¿Informó el Ayuntamiento de L’H a los vecinos de la actividad que se iba a
desarrollar en dicho inmueble?
3. Estas viviendas tienen una cédula de habitabilidad para un máximo de 12 personas,
pero según parece este inmueble ha llegado a albergar más de 20 personas.
¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’H de esta situación?
4. ¿Desde el inicio de la actividad empresarial, el Ayuntamiento de L’H ha realizado
algún tipo de inspección para comprobar que no se está contraviniendo ninguna
normativa? En caso afirmativo, ¿Cuándo? ¿Se ha interpuesto algún tipo de
sanción? ¿De qué tipo?
5. ¿El Ayuntamiento de L’H ha concedido, o concede actualmente, algún tipo de
subvención municipal para desarrollar esta actividad en dicho inmueble? En caso
afirmativo ¿Qué año/s? Solicitamos copia del/de los mismo/s.
6. ¿Existe algún tipo de convenio de colaboración con SOCIOHABITATGE? En caso
afirmativo, ¿En qué términos? ¿Desde cuándo? Solicitamos copia del mismo.
7. Según los vecinos, y para maximizar el espacio, se han anulado medidas de
seguridad que afectan a la comunidad. Se han anulado las alarmas comunitarias e
inutilizado la puerta del parking del inmueble, por ejemplo. ¿Tiene conocimiento el
Ayuntamiento de L’H de este hecho? ¿Conoce el Ayuntamiento de L’H qué medidas
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de seguridad dispone dicho inmueble? ¿Qué protocolo existe en caso de incendio?
8. Según los vecinos, las personas -en su mayoría jóvenes- presentan
comportamientos incívicos, ensuciando las viviendas del entorno y provocando
molestias por ruidos a altas horas de la madrugada. Además, la convivencia de
diferentes familias en el inmueble ha provocado roces de convivencia que han
requerido la asistencia de la ambulancia en alguna ocasión. ¿Tiene conocimiento el
Ayuntamiento de L’H de este hecho?”

- 5429
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este ayuntamiento, con
número 58845 y con fecha 4 de agosto de 2020, según prevé el articulo el artículo 55 del
Reglamento Orgánico del Pleno con la finalidad de ser contestada en el Ple Ordinario 23 de
septiembre de 2020 en relación a una vivienda de la calle Hannah Arendt, le informo de lo
siguiente:
1. No se ha concedido de momento ninguna licencia ni permiso de actividades porque
no ha sido solicitado y no se tenía constancia que se ejerciera actividad sometida a
permiso.
2. No. En todo caso la tramitación de los permisos de actividad, por regla general no
es obligatorio la información pública de las actividades concedías a los vecinos.
3. Realizando la consulta al padrón municipal, en este constan 4 personas
empadronadas. En una de las visitas realizadas por el Servei d’Activitats al
inmueble, se detectó presencia de más personas pero no se pudo confirmar que
esa fuera su residencia habitual. Se seguirán haciendo un seguimiento de la
situación de la vivienda.
4. No consta ninguna actividad empresarial en el inmueble de referencia. El 10 de
septiembre se llevó a cabo una inspección, la persona responsable indicó que,
además de acoger a las familias, se realizan tareas educativas y de alfabetización
para niños y adultos. Por lo tanto, se abrirá un expediente para determinar si la
actividad realizada está sujeta a permisos de actividad y si puede llevarse a cabo,
de lo contrario, se determinará el cese de cualquier actividad no permitida.
5. Desde el Servei d’Urbanisme i Activitats y desde el área de Benestar i Drets Socials
no se ha otorgado ninguna subvención para el desarrollo de ninguna actividad en el
inmueble.
6. Desde el Servei d'Urbanisme i Activitats y desde el área de Benestar i Drets Socials
no hay ningún convenio de colaboración con la empresa Sociohabitage.
7. Al ser un hecho que atañe al funcionamiento de una comunidad de propietarios, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat no tiene potestad, puesto que son
inmuebles privados. Siendo los propietarios los que deben de acordar las medidas
que la comunidad debe de adoptar. Por tantos las medidas de seguridad como las
de protección de incendios de la comunidad tiene tomadas por los propietarios que
conforman la comunidad y estas no tienen que ser comunicados al ayuntamiento
por estar dentro del ámbito privado.
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8. Contestada.
Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento
con el número 58845 de fecha 4 de agosto de 2020, y según lo que dispone el artículo 55
del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno Ordinario,
en relación a “A petición de los vecinos de la calle Hannah Arendt,…conocer la situación
real de la empresa SOCIOHABITATGE, que desarrolla su actividad empresarial en la misma
calle (núm. 3)…”.
En respuesta a sus preguntas indicarle que:
3. El servicio de Guardia Urbana ha efectuado durante los dos últimos meses dos visitas al
centro y en ninguna de los dos ha observado la presencia simultánea de más de 12
personas.
8. El centro está ubicado en una casa unifamiliar de la C. Hannah Arendt. La propiedad de
la casa, según sus responsables, pertenece a la entidad SOCIOHABITATGE.
La Unidad de Convivencia y Civismo desconoce el tipo de entidad, pero según los
responsables, su finalidad es acoger familias extranjeras con dificultades, así como mujeres
víctimas de violencia de género.
Se han recibido 5 incidencias durante el año 2020 por las molestias que ocasiona la
convivencia en el centro.
En respuesta a las quejas formuladas por los vecinos se han realizado visitas al centro y
mantenido entrevistas y conversaciones telefónicas con tres vecinos.
También se han mantenido entrevistas con personal responsable del centro.
En la visita realizada durante el mes de agosto, un responsable del centro nos permitió la
entrada y se pudo observar que:
-Vivían 3 familias de acogida (12 personas, 6 de ellos menores)
-El centro no dispone de cocina y que las comidas que se realizan son de catering.
-Que el centro dispone de una terraza, que es contigua a dos casas, de las que los
menores hacen un uso intensivo: piscina, juegos de agua, juegos de mesa, etc…
Las molestias que hemos recogido por parte del solicitante consisten en ruidos por
convivencia y conductas incívicas, mayoritariamente realizada por los menores (lanzamiento
de objetos, gritos, juegos infantiles, utilización de la piscina, etc...).
El uso del espacio público cercano al centro se ha intensificado, ya que las familias que
viven en él los utilizan.
No se han podido comprobar las molestias formuladas por los vecinos, y hemos trabajado
por una parte, en la línea de advertir al centro del malestar que pueden ocasionar en el
desarrollo de sus actividades cotidianas y por otra, en el asesoramiento y acompañamiento
a la comunidad de vecinos.
Atentamente,”
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c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.
SRA. ALCALDESSA
Si hi ha cap prec o pregunta, si us plau demanin la paraula a través del xat. Tinc aquí una
del Sr. Toni García. Si us plau.
A veure. Un moment. Faig repàs de les persones que han demanat la paraula: Sr. García,
Sra. González, Sr. Mombiela, Sonia Esplugas, Sergio Moreno, Núria Lozano, Coque García
i Lluïsa Carmona. D’acord? Molt bé. Sr. García.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Un primer prec que és que des d’Esquerra Republicana enviem cartes a
l’Alcaldessa, ens agradaria que aquestes cartes fossin contestades per l’Alcaldessa i no pel
Sr. Fran Belver, que pensarem finalment que és el propi alcalde.
També li demanem Alcaldessa quan pensa vostè posar en marxa les comissions sobre les
irregularitats en la gestió de l’estadi municipal, després de que el club ho confirmés.
També volem fer una pregunta al Sr. Cristian Alcázar i al Sr. Cris Plaza, que han estat
responsables del Consell Esportiu. Voldríem saber si en els anys 2018 i 2019 els casals
d’estiu que organitza el Consell Esportiu han tingut benefici, és a dir, si les famílies han
aportat més diners dels que ha costat la realització dels casals d’estiu, i si aquests possibles
beneficis que ha tingut el Consell Esportiu en la realització dels casals s’han comunicat a
l’Ajuntament, s’han justificat, s’han fiscalitzat i també s’han auditat en el marc de la
subvenció que dóna l’Ajuntament de L’Hospitalet al Consell Esportiu.
I també voldríem fer una pregunta al Sr. Cristian Alcázar, com a regidor d’esports i del
Consell Esportiu en l’anterior mandat, perquè va acomiadar al Sr. Cris Plaza amb una
indemnització de 47.000 euros?
I també preguntar-li a l’Alcaldessa perquè després d’aquest acomiadament el va contractar
com a assessor del seu govern?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, gràcies. Ens ha arribat que al recinte de Cosme Toda s’han trobat unes infraestructures
de forns molt singulars que cal preservar. Voldríem informació al respecte i què es pensa fer
per a la seva conservació.
Després vinculada a l’anterior pregunta, sembla que la ubicació d’un d’aquests forns afecta
directament a la porta d’entrada de l’edifici de l’antiga Mistral. Als veïns i veïnes se’ls va
comunicar que estaven elaborant un projecte amb la nova ubicació de la porta d’entrada,
però encara no tenen notícies i voldrien saber quan els rebran per poder valorar-ho.
Gràcies.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, gràcies. En relació a la pregunta que vam formular al Ple de maig, sobre l’ús de la
llengua catalana en les comunicacions de l’Ajuntament, vam obtenir una resposta que
considerem que està incompleta.
Des del grup d’Esquerra Republicana volem aprofundir en aquesta informació i preguntem,
quins són els mecanismes que s’han establert per tal de fer complir el reglament d’ús de la
llengua catalana a l’Ajuntament, aprovat el 2006 en aquest Ple?
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Quins mecanismes s’han establert per tal que els documents del diferents òrgans
municipals, així com de les regidories, siguin redactats en català?
Perquè insisteixen en elements de comunicació, com ara cartells informatius o
senyalitzacions, prop de les escoles, escrites únicament en castellà, arraconant i
discriminant el català i que alhora incompleixen els articles 15 i 25 del reglament ja
esmentat?
I perquè no s’ha donat resposta a la instància presentada el mes de maig per Plataforma per
la llengua, denunciant aquests fets que vulneren els drets lingüístics dels ciutadans i
ciutadanes de L’Hospitalet? Fins aquí, gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo haré dos preguntas y un ruego.
La primera pregunta es sobre la situación que viven desde hace ya meses los vecinos
colindantes a la plaza dels Avis en el barrio de Santa Eulalia. Están viviendo situaciones de
incivismo, de falta de higiene, una situación bastante dramática con la consecuencia de que
se alarga además en el tiempo.
En el Pleno de antes del verano, ya hice referencia a esta situación. Desde el equipo de
gobierno se nos dijo que se estaba trabajando en ello, que se tenía conciencia de la
situación, pero a día de hoy la situación sigue siendo prácticamente igual, sino peor que en
el mes de julio.
Entonces desde el Partido Popular preguntamos qué medidas han adoptado y qué medidas
van a adoptar en un futuro inmediato para intentar solventar y garantizar no solamente la
convivencia de todos los vecinos en la plaza, sino también el descanso de los vecinos por la
noche.
La segunda pregunta la voy a hacer a Maite Revilla respecto al tema del Consell Esportiu.
Queremos saber desde el Partido Popular qué cambios a nivel técnico ha llevado a cabo
usted como presidenta del Consell, si se ha destituido a alguien del equipo técnico o al
director, por ejemplo, entendiendo que ahora mismo está inmerso en un proceso judicial, si
como mínimo lo ha apartado de sus funciones.
En cualquier caso, lamentamos también que cuando entramos en la página web del Consell
Esportiu, precisamente el apartado de transparencia está en construcción. Entonces si me
puede usted facilitar información, porque desde la propia web del Consell no se informa de
manera transparente como correspondería. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gracias Sra. Alcaldesa. Queríamos comentar que con el inicio del nuevo curso hemos
podido ver en varios centros educativos de la ciudad, aglomeraciones en las horas de
entrada y salida de los centros, bastante preocupantes por la situación sanitaria que
estamos viviendo.
La pregunta es qué actuaciones o que se está pensando desde el Ayuntamiento para
solventar estas incidencias. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Un prec i una pregunta. Començo pel prec. Diversos veïns i
veïnes ens traslladen problemes associats a la deficient coordinació dels semàfors a la zona
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de Gornal i Santa Eulàlia sud.
Per exemple la setmana passada ens referien que pràcticament es va produir un
atropellament d’una família al carrer Natzaret, però han fet referència a diverses ubicacions.
Els hi sol·licitaríem, prèvia anàlisi de la problemàtica, l’adopció de les mesures pertinents a fi
i efecte de poder posar solució al respecte.
I continuo amb la pregunta. Aquest estiu les veïnes del barri de Bellvitge han denunciat
l’existència d’estranyes olors, que han ocasionat episodis d’irritació ocular i de vies
respiratòries, fent necessària, fins i tot, assistència en algun centre mèdic. La procedència
semblava ser una indústria química en la tasca de manteniment associada a algun producte
tòxic. No obstant, l’Àrea metropolitana de Barcelona estava preparant un informe per
confirmar l’origen de les emanacions, així com el grau de toxicitat del producte.
Coneixem ja l’origen i conseqüències d’aquest fenomen? Ha entregat ja l’AMB aquest
informe? En cas afirmatiu, quin ha estat el resultat del mateix? De quina informació sobre
aquests episodis de contaminació higiènica per risc químic disposa l’Ajuntament? Moltes
gràcies.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Nosaltres volem preguntar sobre si el govern municipal ha comprovat quines són les
empreses de bicicleta compartida que operen a la ciutat, perquè nosaltres hem detectat
almenys tres empreses diferents que operen a la ciutat.
Quantes d’aquestes tenen llicència? Quines accions i sancions s’han efectuat contra les que
operen sense llicència? Quines accions s’han emprès contra Mobike per no complir amb la
llicència que té, i continuar deixant abandonades bicicletes, durant els mesos de juliol, agost
i setembre, sobre voreres obstaculitzant l’accessibilitat i algunes bicicletes durant els tres
mesos al mateix lloc?
També volem preguntar quina és la previsió per convocar la comissió de la bicicleta i la
comissió per revisar la mobilitat urbana que es va aprovar en el darrer Ple de juliol? Moltes
gràcies.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Sí, gràcies. Una pregunta. Un cop més portem al Ple una pregunta sobre la situació del
carrer Príncep de Bergara. Ja fa dos anys de les obres per peatonalitzar aquest carrer, fer-lo
de prioritat invertida, i encara ara no s’ha resolt que la desaparició de les voreres d’alçada,
sense obstacles, ha provocat una situació contrària als objectius. Els cotxes aparquen a
l’espai de les voreres i gairebé hi circulen. Els vianants ara no tenen cap espai segur per
circular, ni voreres ni per suposat el vial per on passen els cotxes. A les onze del matí de
qualsevol dia entre setmana, hi ha entre 10 i 15 cotxes aparcats.
Darrerament s’han col·locat les jardineres del carrer Roselles, que per les obres s’han
traslladat suposem, però són poques i sent insuficients, encara augmenten la pressió dels
cotxes sobre l’espai de la resta de les antigues voreres.
Aquesta situació perjudica als vianants i a les botigues, però també a la percepció general
que té la ciutadania sobre la utilitat d’aquest tipus de mesures i projectes, i s’entén
perfectament la resistència que poden tenir els ciutadans i les ciutadanes per la desaparició
de les voreres tradicionals. Potser són més estretes o eren més estretes, sí, però són més
segures i estables.
Les veïnes i els veïns han expressat diverses queixes repetidament i no s’entén que encara
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no es resolgui, tal i com es va acordar amb la col·locació de jardineres suficients i
adequades. En cap cas la solució pot ser la col·locació de càmeres.
Així doncs volem preguntar al govern municipal com és que no es resol correctament
aquesta situació que perjudica al veïnat de forma directa, però també al conjunt de la
ciutadania envers de futurs projectes de peatonalització o de pacificació del trànsit. Gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Muy rápido, además el tema ya ha salido. Es sobre los malos olores que se han detectado
en Bellvitge.
Lo único es que quería complementar a las preguntas que ha realizado Núria Lozano, cómo
se ha comunicado a los vecinos, cómo se está llevando a cabo la investigación y qué
soluciones se han dado a los vecinos o qué herramientas están dando a los vecinos para
que puedan paliar este mal olor que tienen en casa.
Solo era esto, complementar lo que ha comentado Núria. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. El més ràpidament possible sobretot aquests temes que són de màxima actualitat,
farem la contestació per escrit i prenem nota també, com no pot ser d’altra manera, de tots
els precs que s’han formulat.
No hi ha més temes a tractar. Crec que set hores i mitja, ha estat un Ple bastant intens. Si
no hi ha res més, aixequem la sessió. Gràcies.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa Presidenta aixeca la sessió
essent les disset hores i cinquanta-cinc minuts, del dia vint-i-tres de setembre 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

