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Acta de l'Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 3/2020
Data: vint-i-nou d'abril de dos mil vint
Hora: 16:38 hores fins a les 19:43 hores
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
Jaume Graells i Veguin
David Quirós Brito
María Ángeles Sariñena Hidalgo
Laura García Manota
Cristóbal Plaza Lao
María Teresa Revilla Sánchez
Olga Gómez Fernández
María Dolores Ramos Zafra
Antoni García i Acero
Rosa Batalla i Pascual
Jorge García i Muñoz
Lluïsa Carmona i Martínez
Xavier Mombiela i Quintero
Miguel Manuel García Valle
M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
Núria Lozano Montoya
Sonia Esplugas González
María Petra Sáiz Antón
M Teresa Redondo del Pozo

Alcaldessa-Presidenta
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Tinent d'alcaldia
Regidora
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Regidor
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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 aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article l’art. 46.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL) i la disposició addicional
tercera, del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, per motiu de la situació de l’estat d’alarma
derivada de la COVID-19, declarada pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, vigent a la
data de la convocatòria per la pròrroga efectuada pel Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, i
en la data d’aquesta sessió per la pròrroga efectuada pel Reial Decret 492/2020, de 24
d’abril.
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SRA. ALCALDESSA
Bona tarda a tots i totes avui iniciem el ple ordinari del mes d’abril, un ple que és
excepcional i també podem dir que és històric. Per primer cop a la nostra ciutat, el ple es
reuneix de manera no presencial, ho fem a través de videoconferència.
Tot això és així, perquè lamentablement estem en una situació d’estat d’alarma per la
COVID-19. S’han modificat les lleis per poder realitzar els plens de manera virtual.
Informar a tots els regidors i regidores que és una sessió pública que es difon a través dels
mitjans de comunicació municipals i per tant, li dono la benvinguda al públic que segueix
aquest ple per streaming a l’LH digital i aquells que ens veuen a LH televisió.
Dir-vos, que m’alegro de veure-us les cares, que feia unes quantes setmanes que no teníem
l’oportunitat, m’alegro que estigueu tots presents.
Per exigència de la Llei, els regidors i regidores i la resta dels membres que conformem el
ple, hem de romandre durant tota la connexió des de qualsevol indret del territori nacional,
per això i per tal de deixar constància del compliment d’aquest requisit, així com de les
persones que assisteixen a la sessió, dono la paraula a la senyora Secretaria general del
Ple per tal que passi llista, i demano als regidors i a les regidores que declarin el lloc des del
qual es troben per assistir a aquesta sessió per videoconfèrencia.

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

SRA. ALCALDESSA
Una vegada comprovada l’assistència i degut a la excepcionalitat del moment, com hem
acordat a la Junta de Portaveus que hem tingut fa una estona, hem proposat de fer un minut
de silenci en memòria de les víctimes de la COVID-19 i també en suport de totes les seves
famílies.
Es produeix un minut de silenci per les víctimes de la COVID-19 i les seves famílies.

SRA. ALCALDESSA
Aquest minut va per totes aquestes persones i per les seves famílies, moltes d’elles molt
properes a nosaltres, que hem perdut aquestes setmanes. Espero i desitjo que entre tots
podem superar aquests moments tant difícils.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 26 DE FEBRER DE 2020.
Per la Sra. alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la sessió ordinària
del dia 26 de febrer 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.
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SRA. ALCALDESSA
També ho explico ara d’entrada, la votació és individual però donat que seria carregós, la
votació la farem agrupada a través dels portaveus. Però si qualsevol del regidors i regidores
vol manifestar un vot diferent, pot demanar la paraula i manifestar-se sense cap problema.
Aclarits aquests extrems, passaríem ja al punt primer de l’ordre del dia. En tot cas, el primer
punt de l’ordre del dia és la declaració institucional davant la COVID-19 amb el suport
unànime de tots els grups polítics municipals aprovada en Junta de Portaveus.

La Sra. Alcaldessa demana a la Sra. Secretària que faci lectura de la declaració
institucional, el text de la qual ha estat aprovat a la Junta de Portaveus.
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DAVANT LA CRISI DEL COVID-19
Aquest és el primer ple que celebra l’Ajuntament de L’Hospitalet després de l’esclat de
la crisi sanitària de la COVID-19, que ha obligat a canviar els hàbits de vida de tota la
societat i a modificar els mecanismes i procediments que les Administracions Públiques
teníem establerts, fins ara, en una demostració de resiliència i unitat. En aquest context,
l’Ajuntament de L’Hospitalet celebra avui el seu primer Ple telemàtic de la història i pren raó
d’aquesta DECLARACIÓ INSTITUCIONAL, aprovada per acord unànime en la Junta de
Portaveus.
Volem mostrar el nostre condol a totes les persones que han patit la mort d’un/a familiar
o ésser estimat. Les circumstàncies d’aïllament i confinament, en què es viu aquesta
pandèmia, fan que la solitud dels malalts durant el procés de la malaltia resulti veritablement
cruel i el comiat a les víctimes sigui especialment dolorós. Per això, expressem el nostre
suport a familiars i pacients, i treballem perquè tothom pugui recuperar el benestar i la salut,
instant a l’alcaldia-presidència a decretar el dol oficial com a homenatge a les víctimes de la
pandèmia i com expressió de la solidaritat amb les seves famílies i persones properes.
Volem reconèixer el paper cabdal dels ajuntaments en la resposta a aquesta crisi
sanitària sense precedents. Com administració pública més propera a la ciutadania hem
tornat a ésser la primera porta d’atenció als nostres veïns i veïnes durant aquestes
setmanes crítiques. El tancament físic de portes en els espais d’atenció al públic no ha
significat la paralització dels serveis municipals. Ans al contrari, s’han multiplicat els esforços
per donar resposta urgent a les necessitats sobrevingudes que s’han produït a causa de la
pandèmia. Un esforç conjunt que ha aconseguit garantir els serveis essencials i, sobretot,
atendre les persones i col·lectius més vulnerables davant l’impacte d’aquesta crisi sanitària.
Des de l’Ajuntament de L’Hospitalet volem agrair als treballadors i treballadores municipals,
ciutadans/es voluntaris/es, associacions i entitats del tercer sector de tots els àmbits, la seva
tasca incansable i extraordinària durant aquestes setmanes en primera línia de la lluita
contra el coronavirus, deixant palès, una vegada més, el tarannà compromès i solidari
d’aquesta Ciutat.
Aquesta crisi sanitària, que té una dimensió global, ha generat escenaris nous davant
dels quals hem hagut de reaccionar col·lectivament amb urgència. Després de parar el cop,
tenim, però, una agenda política plena de reptes, alguns de ben nous. El món ha canviat, i
les nostres respostes també ho hauran de fer. Hem descobert que la societat disposa de
mitjans tecnològics poderosos i eficaços, però que o no els teníem prou a mà o no els
havíem aplicat prou a la nostra feina diària. Per això, en els propers mesos i en la resta del
mandat haurem de treballar de manera especial per adaptar la Ciutat, i la nostra manera de
fer, a les exigències que aquesta pandèmia ha posat sobre la taula. Ho haurem de fer, a
més, sense descuidar la bretxa digital que es pot obrir a la societat en funció de les habilitats
i capacitats, de tot tipus, de les que gaudeixin veïns i veïnes. De les possibilitats que
l’alumnat dels centres escolars tingui d’accedir a la tecnologia i a aquesta connectivitat que
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ara sembla esdevenir imprescindible. Aquest avenç no pot ser causant d’una nova
segregació a les aules, físiques o virtuals, dels nostres centres educatius.
L’efecte que el confinament ha tingut sobre les emissions d’efecte hivernacle, ofereix
una lliçó sobre la importància d’optar per un model de desenvolupament econòmic que, amb
el suport de la tecnologia més avançada, limiti l’impacte de l’acció humana sobre l’entorn
natural i el medi ambient.
La priorització en l’assignació dels recursos públics, responent a la nova realitat que es
dibuixa, serà, sens dubte, un repte que interpel·larà fortament al conjunt de representants
polítics, més enllà que s’ocupin posicions de govern o oposició, havent de donar resposta a
nous escenaris que apareixeran una vegada superada la crisi sanitària.
Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, és necessari legislar per a crear les condicions
idònies que permetin als/les treballadors/es autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en
general, al teixit productiu, tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos
possibles per a recuperar la normalitat com més aviat millor. Des de les Administracions
competents s'ha de ser contundents per a enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit
empresarial. Necessitem, per això, disposar d'instruments efectius per a donar resposta a
totes les situacions que està generant aquesta crisi.
És necessari que la normativa que ens afecta als ens locals ens apoderi, de manera
que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d'adaptació necessària per a les
exigències a les quals haurem de fer front en els pròxims mesos i anys a conseqüència de
la paràlisi del COVID-19.
Durant aquest temps d’alarma, confinament, teletreball i modificació de rutines, hem
viscut una total reforma en la gestió del nostre temps. Ara les circumstàncies han manat
sobre la nostra voluntat i ens hem hagut d’adaptar als requeriments que la pandèmia exigia i
les autoritats sanitàries ens plantejaven dia rere dia. Durant aquest temps ha quedat ben
clar, que la salut és el bé més preuat que tenim, individualment i col·lectiva.
Som encara en un moment crític. La crisi de la COVID-19 no està ni de bon tros resolta,
i hem de seguir treballant, coordinant esforços, donant suport als sectors més vulnerables,
sent eficaços i guiant-nos sempre per la lleialtat institucional en totes les nostres accions,
com hem intentat que fos en tot moment la nostra col·laboració amb la resta
d’administracions públiques a l’hora d’atendre amb la màxima eficàcia i celeritat les
persones afectades per la pandèmia.
Volem destacar la tasca del personal municipal, dels servidors i servidores públiques,
de totes les administracions i de tots/es els treballadors i les treballadores que han
desenvolupat serveis essencials durant la pandèmia de la Covid-19. Tots han donat i
segueixen donant una lliçó extraordinària de compromís i responsabilitat. No solament
mereixen el nostre agraïment, sinó que les administracions públiques facilitem la seva tasca
perquè la puguin desenvolupar amb totes les garanties i amb plena seguretat. El lliurament
personal d’aquests/es treballadors i treballadores en un període tan excepcional reclama
que tots estiguem a l’alçada del seu esforç.
Volem també reconèixer l’esforç de la ciutadania en el compliment de les normes del
confinament i els esforços que els hi comporta, així com especialment, volem reconèixer
l’esforç dels col·lectius més estrictament confinats, nenes i nens i gent gran que estan
suportant la restricció més severa de moviments i relacions.
En definitiva, l’Ajuntament de L’Hospitalet està preparat per assumir els enormes reptes
de futur que aquesta crisi ha suscitat. Uns reptes que estem segurs que podrem abordar
amb èxit, gràcies al compromís del personal de la casa que, com s’ha demostrat en les
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darreres setmanes, ha estat capaç de desenvolupar la seva tasca, tant des dels serveis
essencials i d’atenció directa a les persones, com des dels que han seguit prestant-se per
via telemàtica, així com amb el compromís de tota la ciutadania de L’Hospitalet.
Estem units en això.”

SRA. ALCALDESSA
Gràcies a la lectura i gràcies també a tots els grups per posar-se d’acord en fer un text. Hem
de donar suport, i també agraïment a totes les persones que durant aquestes setmanes han
fet possible que tot estigui en el lloc que li corresponia.

COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
SRA. ALCALDESSA
Ara sí que comencem amb l’ordre del dia, demanaria a la Sra. Secretària faci lectura del
punt 2.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 2 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muchas gracias señora Alcaldesa. Nosotros votaremos a favor de este punto. El decreto del
estado de alarma ha comportado un cambio radical en nuestra manera de trabajar y ha
acelerado el pase del plano presencial al plano virtual.
La posibilidad de celebrar los plenos de manera virtual no lo teníamos presente en nuestro
día a día. Es más, habían leyes que de hecho lo impedían y en ese sentido tanto la Ley de
la reforma del régimen jurídico del sector público como la Ley reguladora de bases de
régimen local impedían que los miembros en los diferentes ayuntamientos de España, pues
pudiéramos participar y votar telemáticamente.
Por eso, teniendo en cuenta esta imposibilidad, el PP en el Congreso de los Diputados
presentó sendas proposiciones de ley para modificación de ambas leyes y conseguir
modificar esta situación.
El Real decreto de 31 de mazo incorporaba esta petición. Representa que tanto los
concejales como los diferentes gobiernos municipales pueden llevar a cabo tanto sus
propuestas a pleno como gestionar y fiscalizar el trabajo del gobierno.
Una vez más, se reconoce nuestra manera de ejercer nuestra responsabilidad. Por tanto
votaremos a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Molt bona tarda, nosaltres també votarem a favor d’aquest punt, d’aquesta celebració tant
singular del ple a distancia. La primera vegada que es produeix.
Sobretot, volem agrair el suport als treballadors i treballadores de la casa que han fet
possible que aquest ple es pugui celebrar a distancia. Creiem que han fet un esforç
important, un suport molt acurat perquè tothom poguéssim accedir a aquesta eina.
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I sobretot, de veritat, moltes gràcies a tots i totes els treballadors de la casa.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Buenas tardes. Como no puede ser de otra forma, nosotros también vamos a votar a favor.
Celebramos que el pleno pueda celebrarse de una forma telemática. Reconocer que las
administraciones locales están dando un ejemplo que podían seguir perfectamente otras
instituciones. Por poner un ejemplo, el propio Congreso de los Diputados, no entendemos
por qué no hace lo mismo que los ayuntamientos que creo que tienen menos herramientas.
En cualquier caso, hay que ponerse a la cabeza dando ejemplo del confinamiento y que
todo esto la ciudadanía lo reciba.
Trabajando desde nuestras casas se irá implantando poco a poco, porque esto no se ha
acabado, está ahí todavía. La sociedad debe prepararse no sólo ante este COVID-19, sino
ante nuevos retos. Mecanismos que nos permitan sobre todo en tiempos peliagudos como
éste, que estamos confinados.
La sociedad no se puede parar. Además en política hay que estar en el día a día y creo que
es bueno reconocer y dar las gracias a los funcionarios que han dado las herramientas y
nos han facilitado.
Tomar nota, de que en el futuro es lo que habrá que ir haciendo y que se puede trabajar
perfectamente desde casa.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bona tarda a tots el veïns i veïnes, abans de posicionar-nos sobre la instrucció sobre les
sessions a distància dels òrgans municipals, voldria que les primeres paraules d'aquest grup
siguin per traslladar el més sincer condol a les famílies que han perdut un ésser estimat.
També volem traslladar el nostre reconeixement als diferents professionals de la sanitat, als
treballadores i treballadors d’aquest ajuntament i dels serveis essencials.
Un reconeixement que expressem cada dia a les vuit del vespre en forma d’aplaudiments
des dels nostres balcons i finestres. I que des de les diferents administracions i també des
d’aquest ajuntament, hem sabut transformar aquest reconeixement de la societat en millores
en les seves condicions laborals.
També com fem des de fa més de 2 anys i mig a cada ple demanem la llibertat de les
preses i presos polítics que estan patint un doble confinament.
Avui celebrem el primer ple telemàtic de la història de la nostra ciutat motivat tristament per
una crisi sanitària que ha comportat el confinament a casa de milions de persones arreu del
món.
Davant aquesta nova realitat totes les administracions, entre elles, el nostre ajuntament, han
tingut que adaptar les seves estructures de funcionament. El ple que avui realitzem és una
mostra d’aquesta d’adaptació. Malauradament, tot indica que tardarem temps a tornar a la
normalitat que coneixíem abans d’aquesta crisi sanitària i trigarem a ocupar els nostres llocs
en el saló de plens.
Aquesta adaptació a ritmes forçats que hem tingut que fer en el darrer més en aquesta
administració, ha de servir, creiem des d’Esquerra Republicana de Catalunya, per donar un
pas definitiu en la implantació de l’administració electrònica. També implementar
definitivament el teletreball garantint els drets dels treballadors i treballadores.
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Aprofitar més les noves tecnologies. Hem d’aprofitar les possibilitats que ens donen les
noves tecnologies per millorar l’eficàcia de l’administració, eliminar els tràmits burocràtics i
també promoure i millorar la participació activa de la ciutadania de les entitats, veïns i veïnes
en aquest plenari.
Per tot això, el grup d’Esquerra Republicana de Catalunya votarà a favor.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Crec que tots els grups s’han manifestat favorablement a aquest punt, per
tant quedaria aprovat unanimitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 2 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 2.- RELATIU A LA INSTRUCCIÓ SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS
A DISTÀNCIA DELS ORGANS COL.LEGIATS MUNICIPALS QUE ES REGULEN AL
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE. (EXP. AJT/23639/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“Amb motiu de la situació de pandèmia ocasionada pel COVID-19, i amb la finalitat de fer
front a aquesta situació greu i excepcional, pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març
(publicat en el BOE de 14 de març), es va declarar l’estat d’alarma a tot el territori nacional,
declaració que ha estat prorrogada pel Reial Decret 465/2020, de 17 de març (BOE de 18
de març), i pel posterior Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril, (BOE d’11 d’abril), vigent en
l’actualitat fins el 26 d’abril de 2020.
La finalitat principal de les mesures que acompanyen a la declaració de l’estat d’alarma és la
protecció de la salut i les seguretat dels ciutadans i la ciutadanes amb l’objectiu de contenir
la progressió de la malaltia del COVID-19 i reforçar els sistema de salut.
Per la Disposició addicional tercera, del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, (publicat al
DOGC 8089 de 19 de març) de mesures urgents en matèria de contractació pública, de
salut, de gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria
tributària econòmica, de la Generalitat de Catalunya, es va disposar:
1. Els òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin situacions
de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. A aquests
efectes, la convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment
de la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2. En les sessions que se celebrin a distància, les persones que formin part dels òrgans
col·legiats poden trobar-se en diferents llocs, sempre que s'asseguri, per mitjans
electrònics, considerant també els telefònics i audiovisuals, la identitat dels/les membres i
de les persones que els supleixen, el contingut de les seves manifestacions i el moment
en què aquestes es produeixen, així com la interactivitat i intercomunicació entre elles en
temps real i la disponibilitat dels mitjans durant la sessió.
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3. Els mitjans electrònics emprats han de garantir que no es produeixin interferències
externes, la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat en la participació en els debats i deliberacions, i el secret
d'aquestes deliberacions.
4. Als efectes de garantir el caràcter públic de les sessions s'haurà de preveure la seva
difusió per mitjà de qualsevol mecanisme audiovisual o digital.
En el mateix sentit el Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, (publicat al BOE de l’1
d’abril) pel qual s’adopten mesures urgents i complementàries en l’àmbit social i econòmic
per fer front al COVID-19, a la seva Disposició final tercera, modifica la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de Bases de Règim Local, afegint un apartat 3 a l’article 46, incorporant
així a la legislació bàsica estatal la previsió de portar a terme sessions no presencials dels
òrgans col·legiats de les entitats locals, amb la redacció literal següent:
«3. En todo caso, cuando concurran situaciones excepcionales de fuerza mayor, de
grave riesgo colectivo, o catástrofes públicas que impidan o dificulten de manera
desproporcionada el normal funcionamiento del régimen presencial de las sesiones de
los órganos colegiados de las Entidades Locales, estos podrán, apreciada la
concurrencia de la situación descrita por el Alcalde o Presidente o quien válidamente les
sustituya al efecto de la convocatoria de acuerdo con la normativa vigente, constituirse,
celebrar sesiones y adoptar acuerdos a distancia por medios electrónicos y telemáticos,
siempre que sus miembros participantes se encuentren en territorio español y quede
acreditada su identidad. Asimismo, se deberá asegurar la comunicación entre ellos en
tiempo real durante la sesión, disponiéndose los medios necesarios para garantizar el
carácter público o secreto de las mismas según proceda legalmente en cada caso.
A los efectos anteriores, se consideran medios electrónicos válidos las
audioconferencias, videoconferencias, u otros sistemas tecnológicos o audiovisuales que
garanticen adecuadamente la seguridad tecnológica, la efectiva participación política de
sus miembros, la validez del debate y votación de los acuerdos que se adopten.»
Amb aquestes previsions normatives, legislació bàsica estatal i legislació de règim local de
Catalunya, es reconeix de manera definitiva per a les entitats locals la possibilitat legal de
portar a terme, la celebració de sessions dels òrgans col·legiats de les corporacions locals a
distància, dins dels límits i amb les condicions que es determinen legalment.
El Reglament Orgànic Municipal del Ple, vigent, publicat al BOPB de 12 de gener de 2012,
no contemplava aquesta possibilitat donat que a la data de la seva aprovació no existia
habilitació legal que possibilités aquesta forma de celebrar les sessions dels òrgans
municipals.
És per això, que es considera necessari, per tal de fer efectiva la celebració a distància del
Ple municipal, les Comissions del ple i la Junta de Portaveus, concretar unes regles de
celebració dels òrgans dependents del Ple municipal, que conjuguin les noves
determinacions legals per conjugar-les amb les previsions del Reglament Orgànic Municipal
del Ple, vigent, mentre no es modifiqui el vigent reglament orgànic.
Vist l’informe de la Secretaria general del Ple, L’H13/2020, de 17 d’abril de 2020, document
núm. 192316/2020.
Vist l’art. 2 del ROPLE que faculta al ple municipal per a l’aplicació i interpretació d’aquest
reglament de dictar instruccions que interpretin, aclarin, en cas de dubte o discrepància les
seves previsions normatives.
A proposta de l’alcaldia-presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4.b)
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de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim local, previ el dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència, el Ple,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la “INSTRUCCIÓ SOBRE LA CELEBRACIÓ DE LES SESSIONS A
DISTÀNCIA DELS ORGANS COL.LEGIATS MUNICIPALS QUE ES REGULEN AL
REGLAMENT ORGÀNIC DEL PLE.
Amb la finalitat d’adaptar el règim de convocatòria, celebració de sessions i
desenvolupament del Ple municipal, que actualment es regula al Reglament Orgànic del
Ple, vigent, (BOPB de 12 de gener de 2012) – en endavant ROPLE - a la modificació
legal prevista a la Disposició addicional tercera del Decret Llei 7/2020 i la Disposició final
tercera del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, que habiliten legalment per a la
celebració de les sessions a distància dels òrgans col·legiats municipals, es dicta, en
exercici de les facultats d’interpretació que li reconeix al ple municipal l’article 2 del vigent
ROPLE, la present Instrucció.
I.

APLICACIÓ DEL RÈGIM LEGAL EXCEPCIONAL DE LES SESSIONS A DISTÀNCIA
DELS ÒRGANS COL·LEGIATS.
En atenció a les previsions legals, les sessions del Ple, les seves Comissions, i la Junta
de Portaveus, es podran portar a terme a distància, un cop l’organització municipal i els
serveis d’informàtica, facilitin a la Presidència i a la Secretaria general del Ple, els mitjans
electrònics i/o telemàtics destinats al compliment de les exigències legals i la
convocatòria, constitució i celebració de les sessions. En particular les següents:
 La identitat dels/les membres i de les persones que els supleixen, i el seu lloc físic en
el moment de celebració de la sessió.
 El contingut de les manifestacions i el moment en què es produeixen.
 La interactivitat i intercomunicació entre els participants en temps real.
 La disponibilitat durant tota la sessió, de la connexió.
 La no exigència d’interferències externes.
 La seguretat de les persones que hi participen.
 El manteniment del quòrum de constitució.
 La llibertat en la participació en els debats i deliberacions.
 El secret d’aquestes deliberacions quan la reunió no és pública, i la difusió pública on
time de les reunions, que si ho son, establint els mecanismes de difusió audiovisual.
 Els mitjans per posar a disposició dels/les membres dels òrgans col·legiats la
documentació dels acords a adoptar.
 Els mitjans per portar a terme les actes de les sessions.
 El suport tècnic per donar compliment a la resta de previsions que s’estableixen a
continuació.

II.

PREVISIONS EN RELACIÓ A LA CONVOCATÒRIA DE LES SESSIONS.
A) En relació amb la convocatòria del Ple
1.

Els plens municipals a distància, tindran lloc el dia i hora que determini la
Presidència en la convocatòria, seguint el règim de les sessions ordinàries i
extraordinàries que preveu el ROPLE.

2.

De conformitat amb l’art. 46.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local (en endavant LRBRL), la convocatòria li correspon a
l’alcaldessa, sens perjudici de la facultat de delegació prevista a l’art.122.2 de la
mateixa norma.
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3.

Amb caràcter previ a la convocatòria els serveis d’informàtica facilitaran a la
Presidència, per a la seva difusió als/ a les membres de la Corporació i a la
Secretaria general del Ple, el sistema de connexió i els llocs disponibles per tal de
dur a terme, amb les garanties tècniques adients, les sessions dels òrgans,
primordialment per videoconferència, i seran els encarregats de comprovar la
suficiència dels mitjans tècnics per assistir i participar en la reunió a distància.

4.

A la convocatòria s’haurà de fer constar les circumstàncies que motiven
l’excepcional celebració del ple a distància, conforme determinen els preceptes
legals recollits en la part expositiva d’aquest acord o, si s’escau, aquells que siguin
vigents a la data de la convocatòria.

5.

La convocatòria haurà de reunir la resta de requisits que legal i reglamentàriament
es determinen per a les sessions presencials del ple municipal, als articles 46 de la
LRBRL, 98 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 (en endavant TRLCM) i les
disposicions del ROPLE.

6.

La convocatòria s’haurà de lliurar als/ a les membres de la corporació amb
l’antelació prevista als articles 34.3, 35.5 i 36.2 del ROPLE.

7.

En la convocatòria de les sessions a distància del ple, en atenció a la seva difusió
pública, per tal d’assegurar el començament puntual de la sessió i la correcció de
les connexions, es farà constar a la convocatòria l’hora de connexió per tal confirmar
la presència dels/les membres que integren el consistori i la correcta connexió dels
seus dispositius.

8.

Es farà constar a la convocatòria, que per considerar la vàlida assistència a la
sessió del ple, de conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL, s’exigeix que els/les
membres de l’òrgan col·legiat assistents a la sessió es trobin en territori espanyol,
durant la sessió.

9.

La convocatòria inclourà els assumptes objecte de debat de la sessió, amb
observança de les limitacions que deriven de la Disposició addicional 3a. del Reial
Decret 463/2020, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de
crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, (modificada pel Reial Decret 467/2020)
que regula la suspensió dels terminis dels procediments administratius i les
previsions del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures
urgents complementàries en l’àmbit social i econòmic per tal de fer front al COVID19, així com la resta de determinacions legals en relació amb la tramitació dels
terminis previstos en els procediments de conformitat amb la normativa vigent en el
moment de la convocatòria.

10. La notificació de la convocatòria s’efectuarà a l’adreça del correu electrònic
corporatiu, llevat que el/la membre de la corporació assenyali un altre. Els/les
membres de l’òrgan convocat s’obliguen a confirmar la recepció de la convocatòria
el mateix moment de la seva recepció.
11. Des del moment de l’enviament de la convocatòria es posarà a disposició dels/les
membres que integren l’òrgan col·legiat “la documentació íntegra dels assumptes
inclosos a l’ordre del dia”. Com a correlatiu els/les membres de la corporació en
exercici d’aquest dret tenen l’obligació de guardar secret en relació als assumptes
que coneguin per raó de la seva pertinença a l’òrgan corresponent de conformitat
amb el que preveuen els articles 14 i 39.2 del ROPLE.
12. Als efectes previstos a l’apartat anterior, per conducte de la Secretaria general del

…/…

11

Ple, comunicarà als/a les membres de l’òrgan col·legiat l’accés telemàtic a tota la
documentació que conforma els expedients tramitats per a l’adopció dels acords
inclosos a l’ordre del dia de la sessió.
B) En relació amb la convocatòria de la resta dels òrgans col·legiats previstos al ROPLE.
La convocatòria s’efectuarà de conformitat amb el que es preveu per cada òrgan al
ROPLE, aplicant les previsions de l’apartat A) anterior que fan referència
específicament a les reunions a distància.
III.

PREVISIONS EN RELACIÓ A LA CONSTITUCIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LES
SESSIONS.
1.

Des del moment de la convocatòria i fins que s’iniciï de la sessió, els/les membres
dels òrgans col·legiats, hauran de comunicar a la Secretaria general del Ple, la seva
absència a la sessió convocada a distància quan existeixi algun motiu que els
impedeixi participar en ella.

2.

Els/les membres de la corporació amb l’antelació que es preveu a la convocatòria
procediran a la connexió dels seus dispositius a l’aplicació habilitada a l’efecte, que
acull la sala virtual de les reunions, pel suport informàtic, que haurà d’estar
disponible durant tota la sessió, es procedirà a materialitzar i comprovar les
connexions, incorporant a la sessió a distància, en primer lloc a la Secretaria de
l’òrgan i desprès a tots els/les membres de la corporació. En les sessions del Ple la
incorporació dels grups polítics municipals s’efectuarà en ordre de major a menor
membres que l’integren.

3.

Cas que alguns dels/les membres no pogués accedir als mitjans prèviament
establerts per a la celebració del ple, o aquells no estiguessin disponibles per motius
tècnics, es procurarà en el mateix moment una connexió alternativa que permeti al
membre afectat participar en la sessió, pel mitjà que permeti la constància de la
seva identitat i participació en els debats i la votació del ple.

4.

Finalitzada la connexió de tots els/les membres, la Presidència obrirà la sessió, i
amb caràcter previ a l’inici de l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia, es
confirmarà les persones assistents i la seva permanència en el territori nacional, als
efectes de comprovar el quòrum mínim per a la vàlida celebració de la sessió i la
seva vàlida participació en la sessió com a membres de ple dret. D’aquestes
circumstàncies es deixarà constància a l’acta de la sessió.

5.

Si a l’hora determinada per començar la sessió no fos possible la connexió de totes
les persones que integren al ple, que no han excusat la seva assistència, i aquesta
impossibilitat, sense connexió alternativa, es mantingués per temps superior a 30
minuts, es presumirà que no existeix quòrum suficient per a dur a terme la sessió, i
es procedirà a ajornar a sessió, sense necessitat de nova convocatòria, donant lloc
a la reunió de l’òrgan en segona convocatòria, la qual tindrà lloc a la mateixa hora
de segon dia hàbil següent. En aquesta segona convocatòria el quòrum
d’assistència serà com a mínim de 3 membres inclòs el/la President/a i el/la
secretari/a, o persones que legalment els substitueixin. Aquest quòrum mínim
s’haurà de mantenir amb la presencia a distància dels/les membres de la corporació
durant tota la sessió.

6.

Cas que durant l’examen dels punts de l’ordre del dia, resultes impossible la
participació dels/les membres que integren l’òrgan, per dificultats tècniques, es
procedirà per la Presidència a suspendre la sessió amb la finalitat de restablir les
connexions. Cas que la suspensió es perllongui per termini superior a 30 minuts, la
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Presidència suspendrà de manera definitiva la sessió, llevat que existint
connectats/des els/les membres necessaris per donar compliment all quòrum mínim
de la celebració de la sessió, i s’acordi per unanimitat dels portaveus dels grups
polítics municipals la seva continuació.
7.

El debat dels punts inclosos en l’ordre del dia de la sessió s’ordenarà per la
Presidència en els mateixos termes que es regula a l’article 46 del ROPLE amb les
particularitats següents:
a. El Ple s’iniciarà a l’aprovació de l’acta de la sessió anterior, la qual es portarà a
terme en les condicions determinades a l’article 44 del ROPLE vigent.
b. A continuació es començarà a examinar, debatre i, si s’escau, votar la resta dels
assumptes que figuren inclosos en l’ordre del dia del Ple, per l’ordre que figura
en la convocatòria, sens perjudici de les facultats de retirada, de deixar sobre la
taula o alterar l’ordre del seu examen que determina l’art. 45 del ROPLE.
c. La Presidència demanarà de la Secretaria general del Ple la lectura de l’enunciat
del punt de l’ordre del dia de la sessió de manera individual per cadascú dels
punts, abans d’iniciar el seu examen, debat i posterior votació, si s’escau.
Finalitzada la qual, qualsevol membre de la corporació pot demanar de la
Secretaria que procedeixi a la lectura íntegra, o parcial del text de l’acord objecte
d’examen.
d. A continuació la Presidència obrirà un torn de paraula per justificar el dictamen,
la proposta d’acord o la moció que es sotmet a debat del Ple en aquell moment.
Per aquesta intervenció es disposarà per tots els proponents d’un termini màxim
de 5 minuts, amb independència de les persones membres de la corporació que
intervinguin.
e. Finalitzada l’exposició s’obrirà un torn per a tots els grups polítics municipals, per
ordre de menor a major número de regidors o regidores que l’integren, els quals
disposaran de manera conjunta, per cada grup, d’un temps màxim de 5 minuts.
f. S’atorgarà, si s’escau, una nova paraula, per replicar anteriors intervencions al
proponent, el qual disposarà en aquest torn de rèplica d’un temps màxim de 3
minuts.
g. Com a resposta a la rèplica, s’atorgarà per aquell grup que ho demani, una nova
intervenció, per un temps màxim de 3 minuts.
h. El debat conclourà amb la intervenció del proponent o proponents que en cap
cas podrà superar el temps total de 3 minuts.
i. No obstant el que determinen els apartats anteriors, es manté la facultat de la
Junta de Portaveus, recollida a l’art. 46.7 del ROPLE, de flexibilitzar el règim de
les intervencions en atenció a la importància o transcendència dels assumptes a
tractar, si així ho acorda, per la majoria absoluta dels seus membres, abans de
l’inici de la sessió.

8.

Finalitzat el debat la presidència obrirà la votació, podent disposar la utilització del
vot electrònic pel cas tècnicament estigui disponible. Cas que no sigui possible el
vot electrònic el desenvolupament de la votació es portarà a terme de la forma
següent:
a. Oberta la votació per la Presidència, es procedirà a sol·licitar el vot dels regidors i
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les regidores per ordre de menor a major número d’integrants del grup al qual
pertanyen, iniciant la votació el/la respectiva portaveu i a continuació la resta
dels/de les seus/seves membres. Votarà en últim lloc l’alcaldessa o membre de
la corporació que per delegació ostenti la presidència del ple.
b. Iniciada la seva votació i fins la seva finalització, amb la proclamació del resultat,
cap dels membres de la corporació no podran ni entrar ni abandonar la sala
virtual. Quan el/la regidor/a deixi d’estar present en la sessió a distància, de
manera voluntària, durant la votació s’entendrà que s’absté de la votació. Pel cas
que la seva no presència obeeixi a motius tècnics podrà expressar la seva
postura de vot, sempre que quedi constància abans de la proclamació dels
resultats.
c. Finalitzada la votació, la Presidència declararà el resultat sense que sigui
possible portar a terme una nova votació sobre el mateix assumpte, llevat que
per motius tècnics s’hagi suspès la connexió sense que aquesta hagués
finalitzada, o en el supòsit d’empat que regula l’art. 48.7 del ROPLE.
9.

El règim anterior de debat i votació s’aplicarà al debat de les mocions presentades
als plens municipals ordinaris que es celebrin a distància amb l’ordre d’intervenció
que preveu l’article 46.4.B del ROPLE.

10. El quòrum per a l’adopció dels acords serà el previst a l’art. 49 del ROPLE.
11. El règim de les sessions de la Junta de Portaveus i de les Comissions del Ple, es
regiren per les disposicions particulars del ROPLE, si bé s’aplicaran les previsions
sobre convocatòria i celebració de la sessió que es recullen anteriorment per a les
reunions a distància, conservant les peculiaritats del règim de publicitat de les seves
sessions, el quòrum d’assistència i el règim particular d’adopció dels acords que per
aquests òrgans determina el ROPLE.
12. En allò no adaptat anteriorment s’aplicaran les previsions del ROPLE.
IV. En relació a percepció per assistència a sessions del ple.
Per entendre que l’actuació d’un membre de la corporació en un ple a distància, es
coincident la seva actuació en les sessions presencials, es determina que els/les
membres de la Corporació percebran les dietes per assistència a les sessions del Ple,
en les mateixes quantitats, condicions i límits, fixats per l’acord del Ple de 21 de juny
de 2019, publicat al BOP d’1 de juliol de 2019”.
SEGON.- Fer pública la present Instrucció, per mitjà de la seva difusió a la Intranet, a la seu
electrònica municipal i al portal de transparència.
TERCER.- La present instrucció serà vigent, fins la modificació del Reglament orgànic del
Ple, en el qual es desenvoluparà la regulació legal necessària en relació a la convocatòria,
constitució i celebració de les sessions dels òrgans col·legiats a distància.
QUART.- Notificar aquesta Instrucció a l’Alcaldessa i la resta dels regidors i regidores
membres de la Corporació amb indicació dels recursos procedents.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Bien, a pesar de que es un dar cuenta, desde el PP de L’Hospitalet queremos hacer eco de
los comentarios y sugerencias expuestos en el informe del Tribunal Económico
administrativo de L’Hospitalet.
Del informe presentado se observa que ha habido un aumento en el número de
reclamaciones respecto al año anterior del 41% al 51%. Concretamente ha habido conflicto
en materia del impuesto del incremento de valor de terrenos de naturaleza urbana, también
vemos que hay discrepancias en la tasa de ocupación y las reclamaciones de sanciones de
tráfico.
Respecto a las ordenanzas fiscales del año 2020, el tribunal sugiere cambios en su
articulado, por ejemplo en el aparcamiento público en su artículo 4. La ocupación del
dominio público en los mercados para el ejercicio del comercio, entre otros cambios que
sugiere. También propone la modificación en el artículo 11 en la ordenanza fiscal, relativa al
IBI.
Finalmente el tribunal observa un retraso en la recepción de los acuses de recibo de las
notificaciones a raíz de la puesta en marcha de la aplicación AUPAC. De la misma manera,
también el tribunal solicita un cambio de ubicación para poder llevar mejor sus tareas y
llevar mejor sus funciones.
Desde el Partido Popular queremos hacernos eco de estas reivindicaciones, sugerencias, y
le pedimos al gobierno que ponga en marcha todas las herramientas necesarias para
mejorar en este caso pues las propuestas que hacen desde el tribunal.
En cualquier caso mejorar que es lo que queremos todos. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Moltes gràcies, respecto a la memòria anual del tribunal econòmic administratiu de
L’Hospitalet, exercici 2019, de l’informe se’n desprèn en primer lloc una qüestió que no per
evident deixa de ser preocupant: el 69% de les reclamacions gestionades per aquest
organisme corresponen a l’Impost sobre l’Increment del valor dels terrenys de naturalesa
urbana, la plusvàlua.
Amb tota certesa com a resultat de la inseguretat jurídica que ha ocasionat la falta
d’actuació del legislador per a regular aquelles qüestions derogades com a resultat de les
sentències del Tribunal Constitucional, una deixadesa difícilment justificable que està
augmentant la conflictivitat jurídica respecte a aquesta figura impositiva, més enllà del seu
indubtable impacte sobre el pressupost municipal, qüestió a la que ja ens vam referir al
debat pressupostari.
I en segon lloc, pensem que és un organisme encara poc conegut per la ciutadania que, per
tant, podria jugar un paper més actiu a la ciutat i hauríem de veure la fórmula més adequada
per a donar-lo a conèixer.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias señora Alcaldesa, como es habitual en este pleno, el señor Toni García nos dice
cada vez, y como él ha dicho, hace más de 2 años, pide libertad para los presos políticos.
Yo también desde hace 2 años le digo que en España no hay presos políticos, lo que hay
son señores condenados en firme por los jueces, que son los que juzgan, no la ciudadanía.
A partir de ahí, esta canción pues que la siga cantando, nosotros contestaremos que en
España no hay presos políticos. El que se salta la constitución pues cae de bruces ante la
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ley, les condenan y acaban en la cárcel.
Señores que se han saltado el reglamento constitucional, nada de presos políticos. La
Constitución española no tiene presos políticos. Asúmanlo de una vez. Se lo repetiré cada
vez que cante esa canción.
Respecto al punto 3, nos damos por enterados de la memoria del Tribunal Económico
Administrativo de L’Hospitalet. Lamentamos que refleje que aún no se ha resuelto la
cuestión de inconstitucionalidad del impuesto de plusvalías. Que han aumentado en el
último año las reclamaciones al respecto en L’Hospitalet. Hay que devolver a los que les
toque.
Las administraciones se hacen las remolonas, a la hora de cobrar no, a la hora de devolver
sí. No puede ser. Hay que solucionarlo. Nos damos por enterados.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bona tarda, no entrarem en el joc del representant de Ciutadans, que ple darrera ple,
promouen l’odi i l’enfrontament.
Nosaltres continuarem treballant des de L’Hospitalet per aquesta ciutat i continuarem
reivindicant la situació dels presos polítics que estan patint un doble confinament que
malauradament vostè va trencar quan va marxar a la segona residencia mentre que altres
regidors i regidores continuem treballant per aquesta ciutat des de L’Hospitalet de Llobregat.
El punt numero 3, només volíem manifestar que envers la memòria del tribunal econòmic,
nosaltres instem al equip de govern que aquests suggeriments siguin aplicats per tal de
millorar el propi funcionament.
Aspectes que calen millorar i portar a la practica perquè l’any que ve aquesta memòria no
tingui aquest nombre de suggeriments i modificacions.

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

ACORD 3.- DONAR COMPTE AL PLE DE LA MEMÒRIA ANUAL DEL TRIBUNAL
ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET, EXERCICI 2019, DE CONFORMITAT
AMB L’ARTICLE 10 APARTAT 11 DEL REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL DEL
TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET. (EXP. 14997/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“ATÈS que l’article 10, apartat 11 del Reglament Orgànic Municipal de Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet vigent (BOPB 15.02.2012), disposa l’obligació de presentar
davant el Ple Municipal i dins el primer trimestre de cada any la Memòria anual de les
activitats del TEALH, on s’exposarà l’activitat desenvolupada i es recolliran les observacions
que resultin de l’exercici de les seves funcions; així com els suggeriments que consideri
oportuns per millorar el funcionament dels serveis sobre els quals es projecten les seves
competències.
VIST que la Presidenta del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet ha lliurat a
l’Alcaldia Presidència la Memòria Anual del Tribunal Econòmic Administratiu de L’Hospitalet
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corresponent a l’exercici 2019.
El Ple, a proposta de l’Alcaldessa i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
PRIMER.- ES DÓNA PER ASSABENTAT de la Memòria Anual del Tribunal Econòmic
Administratiu de L’Hospitalet, aprovada pel Ple del Tribunal el 25 de febrer de 2020,
corresponent a l’exercici 2019, que s’adjunta al present dictamen.
SEGON.- TRASLLADAR el present a l’Alcaldia, al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, a la Gerència Municipal i a la Presidenta del Tribunal
Econòmic Administratiu de L’Hospitalet.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
dels punts 4 i 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Por parte del PP nos damos por enterados simplemente.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosaltres voldríem intervenir en aquest punt, per què ja en el seu moment el nostre grup
municipal va manifestar el seu desacord, quan en 2017 es van modificar les condicions
d’accés per a personal directiu per a que poguessin presentar-se a les convocatòries
persones no funcionaries ja que consideràvem que era una maniobra per que fossin
guanyades per les persones que ja ocupaven el lloc d’assessor.
Avui tornem a manifestar el nostre desacord amb aquestes pràctiques per nomenar
personal directiu. Entenem que la figura de l’alcaldessa ha tenir assessorament, això no ho
discutirem, però que la assessora sigui cessada per ser nomenada càrrec directiu en
detriment d’altres funcionaris municipals no ho trobem ètic, sincerament.
I que aquest nomenament es produeixi en el període tan excepcional que patim, en el qual
molts veïns i veïnes de la nostra ciutat han estan inclosos en ERTES com a mesura per
intentar conservar posteriorment els llocs de treball ens resulta escandalós i de molt poca
consideració davant la situació general d’emergència.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Antes no he atinado a pedir la palabra. Mire, estamos ya cansados que el Sr. Toni García
hable de odio, cuando son ellos los que generan odio. Es decir, si el Sr. Toni García
pretende que cada pleno nos diga que hay presos políticos y no le contestemos se
equivoca, se lo advertí al principio, cada vez que diga que hay presos políticos le diremos
que no, y eso no es generar odio, es constatar una verdad.
Sr. Toni García, si usted sigue por ese camino pues seguiremos contestando. No es generar
odio, es constatar una realidad. Son ustedes los que generan odio sacando este debate en
cada pleno. No somos nosotros quien iniciamos el debate.
En cuanto a que yo he roto el confinamiento, me parece lamentable que diga eso. ¿Lo
puede demostrar? Puede demostrar que no estaba aquí el día del confinamiento. La
cuestión es decir disparates, viven del enfrentamiento los señores separatistas y en
concreto usted. Le invito a que demuestre que me he saltado el confinamiento. Menos
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acusar de lo que no puede demostrar. Yo sí que puedo demostrar lo que digo.
Nos damos por enterados de que M. P. L. ha pasado de asesora de alcaldía a directora de
gabinete.

SR. BELLVER (PSC)
Bona tarda, a tots els companys i companyes del plenari, al públic que ens estigui veient, als
ciutadans i ciutadanes. Només fer una referencia, els acords que portem avui són
tramitacions que es van començar a fer a finals de l’any 2019 i principis de l’any 2020 i
donem compliment al final del procediment administratiu. No és una cosa que s’hagi fet
durant aquest període ni molt menys, sinó que culmina en aquest moment.
El que fem és culminar el procés d’una convocatòria oberta, pública i que ha complert amb
tots els requeriments per la seva convocatòria.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquests punts.
ACORD 4.- DONAR COMPTE AL PLE 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. (1ER TRIMESTRE 2020). (EXP. 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 2 de març de 2020, emès pel Servei de Recursos Humans
relatiu a la situació de la plantilla del personal eventual, entre l’1 de desembre de 2019 i el
29 de febrer de 2020, signat per l’assessora jurídica de recursos humans, amb el vist i plau
de la cap de servei de planificació i desenvolupament dels 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:
“INFORME DEL SERVEI DE RECURSOS HUMANS EN RELACIÓ A LA SITUACIÓ DE LA
PLANTILLA DE PERSONAL EVENTUAL
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
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 RES/1399/2020 de 6 de, i que es va publicar
al BOP de 21 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
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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 desembre de
2019 i el 29 de febrer de 2020, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL
ASSESSOR/A D'ALCALDIA
Assessor/a d'Alcaldia

Alcaldia- Presidència

total
ocupades

total
vacants

SUMA

1

1

2

1

Vacant

1

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

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

1

8
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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

Vacants

4

7

4

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

17

0

5

7

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 29 de febrer, 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.
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.”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3986/2020, DE 25 DE
MARÇ, RELATIU AL CESSAMENT DEL PERSONAL EVENTUAL. (EXP. 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
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l’Alcaldia número 3986/2020, de 25 de març, relatiu al cessament de personal eventual, que
literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA QUE RESOL CESSAR COM A PERSONAL EVENTUAL A
M.P.L.
Atès que per decret de l’Alcaldia núm. RES/5711/2019 de data 21 de juny de 2019 es va
nomenar com a personal eventual, a la senyora M. P. L., com a Assessora de l’Alcaldia.
Atès que la Junta de Govern Local de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 6 de
novembre 2019, va aprovar la convocatòria de designació provisional del lloc de Director/a
del Gabinet d’Alcaldia d’aquest Ajuntament, grup de titulació A1, nivell de complement de
destinació 30, mitjançant el sistema de lliure designació.
Atès que mitjançant anunci del tinent d’alcaldia d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,
publicat en data 9 de març de 2020, M. P. L. ha estat proposada per proveir l’esmentat lloc
de treball, a proposta de l’Alcaldessa d’aquest Ajuntament, per ser la candidata més idònia
per a l’acompliment de les funcions específiques encomandes al lloc de treball objecte de la
convocatòria i l’exercici de les responsabilitats derivades del mateix.
Atès que l’article 104 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
disposa que el cessament del personal eventual és lliure i correspon a l’Alcalde o President
de l’Entitat Local corresponent.
Atès que l’article 10.2 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals de Catalunya, determina que el cessament d’aquest
personal és lliure i pot produir-se en qualsevol moment del mandat corporatiu. Aquesta
atribució s’ha de fer mitjançant decret de l’Alcalde o President de l’entitat del qual s’ha de
donar compte al Ple.
Vist l’informe proposta de la cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
DISPOSO:
Primer.- CESSAR, a M. P. L. com a personal eventual, del càrrec d’Assessora d’Alcaldia
amb efectes de la data de pressa de possessió del nomenament provisional mitjançant
relació laboral de personal d’alta direcció, per a ocupar el lloc de treball de Directora del
Gabinet d’Alcaldia, per la qual ha estat proposada mitjançant anunci del tinent d’alcaldia
d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans d’aquest Ajuntament, de data 9 de març de
2020.
Segon.- INFORMAR que, en conseqüència, amb el cessament anterior, restarien vacants
en la plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:





2 llocs de treball d’Assessors 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.- DONAR compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als
efectes legals oportuns.
Quart.- APROVAR la baixa de l’autorització i disposició de la despesa per l’import de
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51.666,67 euros bruts dels quals es procedirà a realitzar la corresponent documentació
comptable negativa de la partida 01 9221 110.00.00 amb número d’AD 200003803
(corresponent al període comprés entre el dia 01/04/2020 al 31/12/2020) dels Pressupostos
Generals d’aquest Ajuntament per a l’any 2020.
Cinquè.- PUBLICAR aquests acords en el BOPB i el DOGC, en compliment del que disposa
l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei
municipal i de règim local de Catalunya.
Sisè.-. COMUNICAR el present decret a l’Alcaldia-Presidència, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció Municipal, a la Tresoreria General, a la Gerència Municipal, al servei de
Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans i als Grups Municipals per al seu
coneixement i als efectes adients.
Setè.- NOTIFICAR aquest acte administratiu a la persona interessada, contra el qual podrà
interposar els recursos que figuren a continuació, fent constar que els terminis per a la
interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la
vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera
del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió
de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà
a la data de finalització d’aquesta situació”.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini
màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició,
transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es
podrà interposar, en el termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què
s’entengui desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de
qualsevol acció que es considerin adients.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
dels punts 6 al 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 numero
de membres.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Belver m’ha demanat la paraula.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Moltes gracies Alcaldessa, donem compte d’aquests cinc acords que s’han pres arrel de
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l’estat d’alarma decretat per el govern d’Espanya i que els diferents òrgans, com deia,
decrets d’alcaldia o per acords de Junta de Govern, ho hem fet per una banda, ser més àgils
en la nostra pressa de decisions, i per implementar mesures.
El més remarcable és l’últim acord, on donem compte de tots els decrets d’alcaldia que van
des del 14 de març, quan va començar l’estat d’alarma, fins al 12 d’abril, no arriba a un mes.
Estem parlant de nou decrets on es prenen tota una sèrie de mesures, que afectaven més
directament al que són serveis propis de l’ajuntament, que es presten amb caràcter
municipal, des de tancaments de equipaments municipals com casals d’avis, a l'Escola
Municipal de Música, com es deixaven sense efecte tots els actes convocats de manera
institucional que afectaven als mercats, a la cultura, l'educació, esports, joventut, suspenien
tota l'activitat de l'empresa municipal La Farga i a partir d'aquí estàvem prenent tota una
sèrie de mesures en els decrets on, per una banda es posaven de manifest tots els acords
que havia pres el govern central, adaptaven aquella realitat que es fixava en aquell Reial
decret a la activitat municipal, i a banda donàvem cobertura a tota aquella gent que en pitjor
situació es quedava durant tot aquest període.
Per tant a partir d’aquests decrets, en cada un d'aquests decrets, estàvem prenent
importants decisions tal com posar, en marxa algun servei com per exemple reforçar el
servei d'atenció domiciliària per la nostra gent gran o ser capaços de poder repartir 7.000
targetes per cobrir els nens i nenes que tenien una beca menjador i que per tant al tancar
les escoles, es quedaven sense la garantia d’aquests àpats.
Portar també unes transferències a les famílies que rebien una beca menjador a les llars
d'infants municipals. A més a més, incrementar tots els serveis i àpats a domicili a la gent
gran que feien els casals de gent gran i que de moment estan tancats i doncs això no era
possible.
Posar en marxa serveis en l’àmbit de la promoció econòmica per comerciants, les PIMES i
autònoms per poder atendre i poder facilitar-li la seva tasca. Crear un comitè de coordinació
i seguiment a nivell intern per poder atendre a tota la emergència i activar el pla bàsic
d’emergència municipal. Així com garantir els serveis essencials al llarg de la durada de
l’estat d'alarma i que continuarà vigent fins que acabi aquest estat d’alarma, i activar
diferents plans com el pla de contingència.
Fixar tot el sistema de teletreball per a l’activitat o el funcionament de la pròpia administració
local. Pensin que tenim prop de 1.000 treballadors i treballadores de l'ajuntament realitzant
teletreball, una cosa que fa dos o tres mesos ens hagués semblat absolutament impensable.
Agrair, agrair als voluntaris, als treballadors municipals, als voluntaris de Protecció Civil i a
tots els professionals de l’administració municipal, però també del conjunt d’administracions,
com fèiem ja a la Declaració Institucional, l’enorme treball, dedicació que estan tenint durant
tot aquest temps, per poder garantir en les millors condicions possibles la vida d’aquella
gent que en aquests moments més ho necessiten.
Per tant moltes gràcies i des d'aquí el nostre reconeixement a tots aquests professionals.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. Los puntos que tratamos ahora mismo. Los dos primeros
recogen las modificaciones en las celebraciones de los plenos ordinarios. Por tanto son
decretos administrativos, posteriormente como ha explicado el portavoz del gobierno, Fran
Belver se han hecho diferentes decretos para mejorar la gestión de la propia alarma, para
poder gestionar mejor los servicios municipales y el resto de decretos van dirigidos a cerrar,
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minimizar la expansión del virus, eliminando el tema de los actos, matrimonios civiles,
equipamientos deportivos, etc.. Por otro lado, también incentivando el teletrabajo por parte
de la administración local.
También queremos agradecer al equipo de gobierno que durante estos días desde que
empezó el estado de alarma, hemos tenido reuniones periódicas, que tanto la alcaldesa
como el portavoz del equipo de gobierno, nos hayan ido explicando el detalle de cada una
de las medidas que se estaban implementando, cosa que agradecemos.
Nosotros desde el PP, dijimos desde el principio entendimos que era una crisis que afectaba
a todos, no hay colores ni partidos políticos, simplemente una lucha conjunta, todos juntos
para poder llevarlo de la mejor manera. Nuestro agradecimiento al equipo de gobierno en
este sentido. Hemos tenido facilidades en tener información.
Como no podía ser de otra manera, queríamos agradecer también a todos los voluntarios,
personal funcionario, trabajadores voluntarios, policía, Mossos d’Esquadra, todo el personal
que ha contribuido a colaborar en esta crisis y paliar los efectos que desgraciadamente
hemos sufrido en nuestra ciudad, de una manera muy cercana y directa.
En ese sentido agradecer y darnos por enterados. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
El nostre grup municipal ha donat suport a les mesures desenvolupades davant la situació
de pandèmia que patim. Considerem que son moments d’unitat, de treballar plegats per
trobar solucions als difícils reptes que tenim com a societat.
Creiem en la intel·ligència i la generositat col·lectiva que ens demostra cada dia la capacitat
de resiliència dels nostres veïns i veïnes, de la gran responsabilitat comunitària per complir
un duríssim confinament malgrat la preocupació i la incertesa. Creiem en la professionalitat
del personal sanitari que es deixa la pell cada dia en circumstàncies molt adverses i que
estan en primera línia exposats, desbordats i moltes vegades sense la protecció adequada.
Creiem en totes les persones voluntàries i treballadores dels serveis essencials i
d’emergències que han estat exemplars des del primer moment procurant-nos cures,
aliment i seguretat malgrat les circumstàncies tan adverses.
Agraïm tot l’esforç, agraïm la dedicació, la resistència i també volem agrair la reivindicació
constant del moviment veïnal que ha denunciat les retallades en el sistema públic de salut.
Insistint tossudament en defensar el nostre dret a la sanitat pública, universal i de qualitat.
La seva presencia des de 2011 davant la porta d’hospitals i ambulatoris, recollint signatures,
denunciant dèficits assistencials, tancament de plantes, reducció de plantilles. Han estat un
mur de contenció davant les retallades i les privatitzacions del sistema públic de salut i
sense aquesta insistent reivindicació la xarxa sanitària pública hagués estat pràcticament
sense recursos i les conseqüències de la pandèmia haurien estat encara pitjors.
Mai els agrairem suficient la seva defensa ferma d’un dret fonamental com és l’accés a la
salut.
En aquesta lluita contra la pandèmia queda encara molt de camí i com a societat ens
enfrontarem a moltes dificultats. Mai oblidarem el que estem patint, les persones que ens
han deixat massa d’hora, les seqüeles emocionals d’una situació que ningú esperava. Però
també creiem en l’aprenentatge col·lectiu per recuperar els valors de solidaritat i comunitat
per supera-ho i sense deixar ningú enrere.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
El número 6, nos damos por enterados del decreto de suspensión del pleno de marzo por el
estado de alarma de la pandemia. En el 7, nos damos por enterados de las nuevas fechas
de los plenos debido a la pandemia.
El 8, nos damos por enterados de que se le han otorgado a Fran Belver, las competencias
de contratación de emergencia por el estado de alarma. Y en el 9, nos volvemos a dar por
enterados de la delegación de competencias en Belver por el estado de alarma.
En cuanto al número 10 también, nos damos por enterados de las medidas extraordinarias
adoptadas como consecuencia del COVID-19. Decir aquí que, el gobierno va a tener
nuestro apoyo leal con los ciudadanos de L’Hospitalet para adoptar las medidas
extraordinarias que sean necesarias para afrontar la crisis en su ámbito sanitario,
económico y de protección social, y en este sentido creemos que es necesario modificar los
presupuestos municipales para planificar y priorizar los recursos para afrontar la
reconstrucción.
Hay muchas partidas que ahora mismo se deben redirigir pensando en las necesidades
sanitarias, económicas y de protección social de nuestros vecinos. Desde Ciudadanos ya
hemos planteado una batería de medidas en ese sentido y el gobierno tendrá nuestro apoyo
como no puede ser de otra manera, para afrontar de forma decidida esta crisis.
Yo entiendo que la declaración institucional ha plasmado todos los reconocimientos a todos
los colectivos. Les hemos reconocido el esfuerzo hecho, extraordinario para nuestros
vecinos y vecinas. No los nombraré de nuevo porque creo que en la declaración institucional
se hace referencia a todos ellos, en cualquier caso si queda alguna persona incluso a nivel
particular, pues también agradecérselo. Dando todo lo que podían, como también lo hacían
personas que tristemente tenemos que decir que hoy no están con nosotros. Esas personas
mayores que dieron todo por este país, por sus hijos, sus familias, que al final se han visto
envueltos en otra crisis, y que injustamente se los ha llevado este desgraciado bicho que
nos asola.
Así que, también a esas personas anónimas mi agradecimiento. Aunque creo que en la
declaración institucional quedan recogidos todos. A ver si pronto salimos de este trance y no
tenemos que hacer agradecimientos a nadie porque en definitiva todo habrá cambiado.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, únicament, perquè son uns punts per donar compte, ens donem per
assabentats dels diferents decrets. Ja tindrem temps en el darrer punt de l’ordre del dia de
parlar més concretament de la crisis de la COVID-19, de les propostes i del treball que s’ha
fet des de l’ajuntament.
Únicament en aquests punts, tornar a reiterar el nostre agraïment als treballadors i
treballadores públics, als voluntaris, i a les diferents xarxes veïnals, també a les
associacions, Creu Roja, Consell de l’Esplai, diferents entitats de comerciants, empresaris
d’aquesta ciutat que estan fent front a aquesta crisi sanitària i social que estan patint els
nostres veïns i veïnes.
També aprofitar per agrair al portaveu del PSC que ens ha mantingut informats, igual que
els altres regidors i regidores del govern de totes aquelles qüestions que hem demanat, s’ha
traslladat en temps i forma. Per tant volem agrair aquest disposició del govern local.

SR. BELLVER (PSC)
Agrair a tots els grups durant tot aquest temps la seva molt bona disposició a col·laborar, el
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seu oferiment a fer tot el que calgui per tirar endavant totes les mesures per pal·liar els
efectes de la pandèmia a la nostra ciutat, i esperem en un curt espai de temps superar
aquesta situació i esperem continuar amb aquesta bona sintonia.
Crec que ara és el que toca, ja tindrem temps de fer el debat polític. Ara toca treballar tots
junts per superar la fase de la millora manera possible. Per tant moltíssimes gracies a tots el
grups municipals per la seva col·laboració.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquests punts.
ACORD 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 3708/2020, DE 17 DE
MARÇ, RELATIU A LA SUSPENSIÓ DEL PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ I LES
SEVES COMISSIONS, PER MOTIU DE L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT A CAUSA DEL
COVID-19. (EXP. 35387/2019)
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 124.4.h) 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 3708/2020, de 17 de març, relatiu a la suspensió del Ple ordinari del mes
de març i les seves comissions, que literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA SUSPENSIÓ DEL PLE ORDINARI DEL MES DE MARÇ DE 2020
I DE LES COMISSIONS DEL PLE PER L'ESTAT D'ALARMA DECRETAT PER CAUSA DEL
COVID-19.
ATÈS que l’Ajuntament en Ple, en sessió de 21 de juny de 2019, va adoptar l’acord relatiu a
la determinació del règim de sessions ordinàries del Ple, i en el seu apartat primer disposa
que aquestes tindran lloc el quart dimecres de cada mes a les 10.30 hores, excepte el mes
d’agost; i que els mesos de gener, abril, juny i octubre, tindran lloc el quart dimecres a les
16.30 hores.
Així mateix, aquest acord faculta a l’Alcaldia per tal que, pugui modificar el dia i hora de la
sessió ordinària del ple, previ acord de la Junta de Portaveus, per circumstàncies lliurament
apreciades per aquest òrgan.
ATÈS que a la mateixa sessió, el Ple va establir que les comissions permanents sectorials
previstes als articles 123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim
local, 60 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 59 a 63 del Reglament Orgànic del Ple vigent
(BOPB 12.01.2012), determinant a l’apartat cinquè que celebraran sessió ordinària els
dimecres de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, sens
perjudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària pel/per la seu/va President/a.
ATÈS que a la mateixa sessió del 21 de juny de 2019, el Ple va acordar la constitució de la
Comissió de Competències delegades del Ple, com a òrgan resolutori delegat i el seu règim
de sessions, establint que tindrien lloc en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data
en la qual l’assumpte s’hagués dictaminat per la Comissió Permanent sectorial.
ATÈS que l’article 34.2 del vigent Reglament Orgànic del Ple, determina que les dates
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periòdiques mensuals de celebració de les sessions ordinàries del Ple s’acordaran a la
sessió del Ple d’organització, sense perjudici de les seves modificacions en els termes que
el mateix acord reculli.
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, publicat al BOE núm. 67, de 14 de març
de 2020, ha declarat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol, amb la finalitat d’afrontar la
situació d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, limitant a l’article 7 del
mateix la circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma i en la seva
Disposició addicional tercera suspèn i interromp els terminis dels procediments
administratius.
VIST que la Junta de Portaveus en sessió extraordinària i urgent, de 17 de març de 2020,
per unanimitat, ha mostrat la seva conformitat a la proposta de la presidència de suspensió
de la sessió ordinària del Ple corresponent al mes de març que hauria de tenir lloc el
dimecres 25 de març; així com de les sessions ordinàries de les comissions permanents
sectorials del Ple, convocades per al dimecres 18 de març de 2020 i la possible Comissió de
Competències delegades del Ple.
Aquesta Alcaldessa-Presidenta, fent ús de les facultats que li atorguen els articles 122.2 i
124.4.d) i 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local.
RESOL:
PRIMER.- DISPOSAR LA SUSPENSIÓ, per causa de l’estat d’alarma, de la sessió ordinària
del PLE MUNICIPAL i de la COMISSIÓ DE COMPETÈNCIES DELEGADES DEL PLE
corresponent al mes de març de 2020, previstes per al dimecres, 25 de març de 2020, així
com les sessions de la Comissió Permanent de Drets i Territori i de la Comissió Permanent
de Presidència convocades per al dimecres, 18 de març de 2020 a les 9.45 i 9.50,
respectivament.
SEGON.- 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.
TERCER.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’alcaldia, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, a la Gerència, a les
Direccions de Serveis, a la Direcció dels Mitjans de Comunicació i fer difusió mitjançant a la
pàgina web municipal i a “Intranet”.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, i a la
resta dels/de les regidors/es de la Corporació, significant-los que poden interposar el recurs
que figuren a continuació, fent constar que els terminis per a interposar els recursos
administratius o judicials que s’indiquen es troben suspesos, de conformitat amb les
disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, motiu pel qual el còmput dels terminis s’iniciarà quan finalitzi la vigència del Reial
decret o, de les seves eventuals pròrrogues.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini
màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició,
transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es
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podrà interposar, en el termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què
s’entengui desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de
qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 4550/2020, DE 16
D’ABRIL, RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES DATES DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE I LES SEVES COMISSIONS CORRESPONENTS AL MES
D’ABRIL DE 2020. (EXP. 35387/2019)
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 124.4.h) 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 4550/2020, de 16 d’abril, relatiu a la modificació de les dates de les
sessions ordinàries del Ple i les seves comissions corresponents al mes d’abril de 2020, que
literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LES DATES DE LES SESSIONS
ORDINÀRIES DEL PLE I LES SEVES COMISSIONS CORRESPONENTS AL MES
D’ABRIL DE 2020.
ATÈS que l’Ajuntament en Ple, en sessió de 21 de juny de 2019, va adoptar l’acord relatiu a
la determinació del règim de sessions ordinàries del Ple, i en el seu apartat primer disposa
que aquestes tindran lloc el quart dimecres de cada mes a les 10.30 hores, excepte el mes
d’agost; i que els mesos de gener, abril, juny i octubre, tindran lloc el quart dimecres a les
16.30 hores.
Així mateix, aquest acord faculta a l’Alcaldia per tal que, pugui modificar el dia i hora de la
sessió ordinària del ple, previ acord de la Junta de Portaveus, per circumstàncies lliurament
apreciades per aquest òrgan.
ATÈS que a la mateixa sessió, el Ple va establir que les comissions permanents sectorials
previstes als articles 123 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de regim
local, 60 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 59 a 63 del Reglament Orgànic del Ple vigent
(BOPB 12.01.2012), determinant a l’apartat cinquè que celebraran sessió ordinària els
dimecres de la setmana anterior a la celebració de les sessions ordinàries del Ple, sens
perjudici que puguin ser convocades en sessió extraordinària pel/per la seu/va President/a.
ATÈS que a la mateixa sessió del 21 de juny de 2019, el Ple va acordar la constitució de la
Comissió de Competències delegades del Ple, com a òrgan resolutori delegat i el seu règim
de sessions, establint que tindrien lloc en el termini màxim de cinc dies hàbils des de la data
en la qual l’assumpte s’hagués dictaminat per la Comissió Permanent sectorial.

…/…

28

ATÈS que l’article 34.2 del vigent Reglament Orgànic del Ple, determina que les dates
periòdiques mensuals de celebració de les sessions ordinàries del Ple s’acordaran a la
sessió del Ple d’organització, sense perjudici de les seves modificacions en els termes que
el mateix acord reculli.
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, publicat al BOE núm. 67, de 14 de març
de 2020, ha declarat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol, amb la finalitat d’afrontar la
situació d’emergència sanitària provocada pel COVID-19, limitant a l’article 7 del mateix la
circulació de les persones durant la vigència de l’estat d’alarma i en la seva Disposició
addicional tercera suspèn i interromp els terminis dels procediments administratius.
VIST que el Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril (publicat al BOE núm. 101, d’11 d’abril), ha
prorrogat l’estat d’alarma, amb les mateixes condicions que l’anterior pròrroga disposada pel
Reial Decret 465/2020, de 17 de març i al Reial Decret 476/2020, de 27 de març.
VIST que tots els Portaveus dels grups polítics municipals han prestat la seva conformitat,
de manera unànime, a la proposta de l’alcaldia-presidència de modificació de les dates de la
sessió ordinària del Ple corresponent al mes d’abril, i de les seves Comissions Permanents,
en atenció a l’estat d’alarma i a la necessitat d’arbitrar els mecanismes tècnics que
possibilitin la celebració de les sessions no presencials que van ser autoritzades legalment a
la Disposició Addicional 3a. del Decret Llei 7/2020, de 17 de març i per l’article 46.3 de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, (introduït per la
Disposició Final 3a. de Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març).
Aquesta Alcaldessa-Presidenta, fent ús de les facultats que li atorguen els articles 122.2 i
124.4.d) i 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
RESOL:
PRIMER.- DETERMINAR que la sessió ordinària del PLE MUNICIPAL corresponent al mes
d’abril de 2020, tingui lloc el dimecres, 29 d’abril de 2020, a les 16:30 hores i que les
sessions de les comissions permanents sectorials del Ple de caràcter ordinari, tinguin lloc el
dijous, 23 d’abril de 2020, a partir de les 10:00 hores.
SEGON.- 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.
TERCER.- COMUNICAR aquest Decret al gabinet de l’alcaldia, a la Secretaria General del
Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria Municipal, a la Gerència, a les
Direccions de Serveis, a la Direcció dels Mitjans de Comunicació i fer difusió mitjançant a la
pàgina web municipal i a “Intranet”.
QUART.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, i a la
resta dels/de les regidors/es de la Corporació, significant-los que poden interposar el recurs
que figuren a continuació, fent constar que els terminis per a interposar els recursos
administratius o judicials que s’indiquen es troben suspesos, de conformitat amb les
disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual
es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19, motiu pel qual el còmput dels terminis s’iniciarà quan finalitzi la vigència del Reial
decret o, de les seves eventuals pròrrogues.
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
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màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini
màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició,
transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es
podrà interposar, en el termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què
s’entengui desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

Tot això, sense perjudici de la interposició de qualsevol altre recurs o de l’exercici de
qualsevol acció que es considerin adients.”
ACORD 8.- DONAR COMPTE DE L’ACORD NÚM. 111/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 13/03/2020, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE LA COMPETÈNCIA EN
MATERIA DE CONTRACTACIÓ D’EMERGÈNCIA I DETERMINAR EL SEU RÈGIM. (EXP.
18158/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, 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 de l’acord núm.
111/2020, expedient AJT/18158/2020, aprovat per la Junta de Govern Local, en la seva
sessió extraordinària i urgent de 13 de març de 2020, que literalment diu:
“DELEGAR LA COMPETÈNCIA PER A LA CONTRACTACIÓ D'EMERGÈNCIA I
DETERMINAR EL SEU RÈGIM. (AJT/18158/2020)
VIST que és considera necessari l’adopció de mesures destinades a la protecció de les
persones i la garantia en la prestació dels serveis públics que presta aquest ajuntament,
davant la situació actual de pandèmia declarada per l’OMS l’11 de març de 2020, derivada
del nou coronavirus SARS-CoV-2, aquest govern local considera que ha de contribuir amb
la resta d’autoritats estatals i autonòmics i la pròpia societat civil a fer front a la malaltia
COVID-19. Per això considera necessari activar els mecanismes que permetin fer una
resposta ràpida i eficient a aquelles situacions destinades a protegir a les persones que es
puguin presentar en l’àmbit de les seves competències i dels serveis que presta aquest
ajuntament.
ATÈS que l’adopció de diferents mesures relacionades amb aquesta situació de perill
requeriran previsiblement la contractació d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per al qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014. (en endavant LCSP)
VIST que la Disposició Addicional segona de la LCSP que regula la competència en matèria
de contractació de les Entitats Locals, determina, que als municipis de gran població la
competència en matèria de contractació correspon a la Junta de Govern Local qualsevol
que sigui el seu import o la seva duració.
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VIST que l’article 61.2 de la LCSP determina que els òrgans de contractació podran delegar
o desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de
les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de desconcentració de
competències, precepte que cal posar en relació amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que reconeix la facultat d’aquest òrgan per
delegar, les seves competències, en els/les Tinents d’alcaldia, en la resta dels/de les
regidors/es, en els/les Coordinadors/es generals i en els/les directors/es generals u òrgans
assimilats.
VIST que el règim de delegació de competències interorgàniques es troba recollit a l’article 9
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i que la interpretació
dels supòsits habilitants s’ha d’efectuar de manera restrictiva, motiu pel qual a més de
delegar la competència es considera adient establir les condicions del seu exercici.
La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les
competències que li atribueix l’article 124.4 apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
ACORDA:
PRIMER.- DECLARAR que concorre la situació de perill que exigeix l’article 120 de la LCSP
per a la contractació d’emergència en relació a tots aquells contractes administratius:
d’obres, serveis i/o subministraments, així com els contractes especials o privats, que
tinguin per finalitat, en exercici de les competències municipals, prevenir i/o contenir
l’expansió del COVID- 19, garantir la prestació dels serveis municipals als/a les seus/seves
usuàries i/o protegir els/les treballadors/es municipals i els/les membres de la Corporació.
SEGON.- DELEGAR en el 1r. Tinent d’alcaldia, i en cas de la seva absència en el Gerent
municipal, la contractació pel tràmit d’emergència que preveu l’article 120 de la LCSP per a
la contractació vinculada a la declaració prevista a l’anterior acord, de conformitat amb el
règim que s’estableix a continuació:
La contractació d’emergència en exercici d’aquesta delegació es portarà a terme en les
condicions que figuren a continuació:
a) Prèvia la comprovació que és donen les circumstàncies de contractació d’emergència de
l’article 120 de la LCSP, el delegat dictarà resolució, prèvia o posteriorment, a ordenar al
contractista l’execució de la prestació concreta, la qual serà aquella que es consideri
estricament necessària per a les finalitats que preveu l’apartat primer, establint el termini per
a la seva execució, tenint en compte que les prestacions no podran iniciar-se en termini
superior a un mes des de l’ordre d’execució.
b) Es demanarà per l’òrgan delegat informe de l’existència de crèdit suficient i adequat per
fer front al contracte. Cas que no existeixi crèdit adequat i/o suficient es procedirà, en el
termini màxim de 5 dies hàbils des de la data de l’ordre d’execució, a comunicar aquesta
circumstància al Servei de Programació i Pressupostos per tal que iniciï el corresponent
expedient de modificació de crèdits.
c) La resolució es trametrà al Servei de Contractació i Patrimoni per tal que procedeixi a la
seva publicació en el portal de transparència i en els registres públics i al compliment de la
resta de les obligacions formals derivades de la normativa de contractes.
d) Executades les actuacions objecte del contracte, prèvia comprovació de la seva correcta
execució, efectuarà les operacions destinades a la liquidació de la prestació i ordenarà el
seu pagament.
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TERCER.- APROVAR el projecte de despeses “Actuacions contingències COVID-19” i la
modificació de crèdits per import de 500.000 euros, en la modalitat de crèdit extraordinari
amb les aplicacions pressupostàries 01.3111.226.99.00/ 626.00.00, per import de 250.000
euros cadascuna.
Les esmentades aplicacions pressupostàries i aquells que es puguin crear amb consignació
inicial zero, en funció de la naturalesa de la despesa, vincularan quantitativa i
qualitativament. Aquesta modificació de crèdits es finançarà amb càrrec al fons de
contingència d’execució pressupostària -02.9291.500.00.00-. Declarada la finalització de la
situació de perill es formalitzarà la corresponent modificació de crèdit per reposar el saldo
sobrant a l’esmentat fons de contingència.
QUART.- CREAR un compte de bestreta de caixa fixa amb la denominació “Caixa fixa
actuacions contingències COVID-19” amb una dotació de 100.000 €. Obrir un compte
corrent a aquest efecte per a gestionar les despeses corrents inferiors a 5.000 €, Iva exclòs,
designant com a habilitats, amb signatura conjunta, al Sr. Miguel Sánchez Ortiz amb DNI
38.414.836Y i al Tresorer general Sr. Fernando González-Santacana Martín amb DNI
13.784.039R. Designar com a responsable de l’habilitació a la funcionària Sònia Pont
Noguero amb DNI 46.675.191 A.
CINQUÈ.- La delegació iniciarà la seva vigència el mateix dia de la seva adopció i produirà
efectes jurídics de manera indefinida, mentre romangui la situació de perill a la qual ha de
donar resposta, i sens perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats.
SISÈ.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de delegació,
s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar la data del present acord i de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment per
l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en tercers.
SETÈ.- PUBLICAR la delegació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d’anuncis
de la corporació, en compliment del que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de règim jurídic del sector públic i en la seu electrònica municipal, de conformitat
amb el que disposa l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració vigent, l’article 8.8
de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya 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.
VUITÈ.- SOTMETRE a ratificació del ple la modificació de crèdit prevista a l’acord tercer i
DONAR COMPTE al ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu coneixement de
conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les
bases del règim local.
NOVÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia, a la Gerència, a la Intervenció General
Municipal, a la Tresoreria, així com als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
resta de regidors/es de l’Ajuntament i fer públic per coneixement de les àrees municipals per
mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes legals oportuns.
DESÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, als/a
les Tinents/es d’alcaldia, Regidors/es de Govern i Regidors/es Presidents/es de Districtes,
fent constar a les persones interessades que contra aquest acord es poden presentar els
recursos que figuren a continuació:
Contra aquest acte, que exhaureix la via administrativa, es podrà interposar, de manera
optativa i no simultània, un dels recursos següents:
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 Recurs potestatiu de reposició: davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini
màxim d’un mes, comptat de l’endemà a la recepció de la seva notificació. El termini
màxim per a la resolució d’aquest recurs és d’un més des de la seva interposició,
transcorregut el qual sense que s’hagi rebut notificació de la seva resolució expressa,
s’entendrà desestimat per silenci administratiu. Contra la desestimació presumpta es
podrà interposar, en el termini de 6 mesos a partir de l’endemà a aquell en què
s’entengui desestimat, recurs contenciós administratiu davant els jutjats contenciosos
administratius de Barcelona, en la forma i amb els requisits establerts a Llei 29/1998,
de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció contenciós administrativa.


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

ACORD 9.- DONAR COMPTE DE L’ACORD NÚM. 107/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 18.03.2020, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE COMPETÈNCIES PER A LA
GESTIÓ DE LA CONTRACTACIÓ COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. (EXP.
18158/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, 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 de l’acord núm.
107/2020, expedient núm. AJT/18158/2020, aprovat per la Junta de Govern Local, en la
seva sessió ordinària de 18 de març de 2020, que literalment diu:
“DELEGAR LES COMPETÈNCIES PER A LA GESTIÓ DE LA CONTRACTIÓ COM A
CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19. (AJT/18158/2020)
ATESA la situació actual de pandèmia declarada per l’OMS l’11 de març de 2020 com a
conseqüència del virus SARS-CoV-2, que ha donat lloc a la declaració de l’estat d’alarma a
l’estat espanyol pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, resulta necessari adoptar
mesures per a la protecció de les persones i la continuïtat dels serveis públics.
VIST l’acord adoptat per la Junta de Govern Local, de 13 de març de 2020, que delegava la
competència per a la contractació d’emergència i regulava aspectes del seu règim.
ATÈS que és previsible que sigui necessari adoptar diverses mesures especials en relació
amb els contractes vigents a l’Ajuntament, i als efectes de dotar a l’organització municipal de
la màxima agilitat possible, es considera procedent delegar les competències que
corresponen a la Junta de Govern Local en un Tinent d’alcaldia per tal que adopti, per mitjà
de resolució, tots els actes administratius definitius o de tràmit per a la tramitació dels
procediments de suspensió, modificació o pròrroga dels contractes vigents, amb la finalitat
de respondre a les situacions i/o necessitats derivades del COVID-19.
VIST que la Disposició Addicional segona de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les
directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de
2014 (LCSP, en endavant) que regula la competència en matèria de contractació de les
Entitats Locals, determina que als municipis de gran població la competència en matèria de
contractació correspon a la Junta de Govern Local qualsevol que sigui el seu import o la
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seva duració.
VIST que l’article 61.2 de la LCSP disposa que els òrgans de contractació podran delegar o
desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de
les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de desconcentració de
competències, precepte que cal posar en relació amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local que reconeix la facultat d’aquest òrgan per
delegar, les seves competències, en els/les Tinents d’alcaldia, en la resta dels/de les
regidors/es, en els/les Coordinadors/es generals i en els/les directors/es generals u òrgans
assimilats.
VIST el règim de delegació de competències interorgàniques que es troba recollit a l’article 9
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les
competències que li atribueix l’article 124.4 apartat b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local,
ACORDA:
PRIMER.- DELEGAR en el Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès i, en cas de la
absència, en el Tinent d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, les competències resolutòries
en matèria de contractació amb la següent extensió:
-

Respecte dels contractes vigents, amb caràcter general, tots els actes necessaris de
suspensió, modificació, pròrroga, liquidació i qualsevol altre previst a la normativa
de contractes del sector públic, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma
decretat per Reial decret 463/202, de 14 de març i les seves pròrrogues.

-

Aquells actes administratius que s’hagin de dictar als procediments de contractació
que resultin afectats per al suspensió dels terminis prevista a la Disposició
Addicional 3a. del Reial decret 463/2020, de 14 de març, durant el termini de
vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues

-

Respecte dels contractes d’emergència realitzats en virtut de l’Acord de 13 de març
de 2020, tots els tots els actes necessaris de suspensió, modificació, pròrroga,
liquidació i qualsevol altre previst a la normativa de contractes del sector públic,
sense limitació temporal.

-

Les delegacions anterior tindran efectes des del mateix dia del present acord amb la
limitació temporal establerta per cadascuna d’elles, en tant no sigui objecte de
modificació o revocació i sense perjudici de la seva acceptació pels òrgans
delegats.

SEGON.- Els actes administratius que es dictin en virtut del present acord de delegació,
s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar la data del present acord i de la seva publicació en el Butlletí
Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser exercides personalment per
l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en tercers.
TERCER.- PUBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província, en compliment del
que es disposa a l'article 9.3 i 9.4 de la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic, en la
seu electrònica municipal, de conformitat amb el que disposa l’art. 38.5 del Reglament de
Govern i Administració vigent, al perfil del contractant, així com al portal de la transparència
en compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència,
accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
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QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, a la Gerència, a la
Secretaria General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, fer públic per
coneixement de les àrees municipals per mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes
legals oportuns.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les Tinents/es d’alcaldia, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, i a la resta dels/de les regidors/es de la Corporació, significant-los
que poden interposar els recursos que figuren a continuació, fent constar que els terminis
per a interposar els recursos administratius i/o judicials es troben suspesos, de conformitat
amb les disposicions addicionals segona i tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març,
pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada
pel COVID-19, motiu pel qual el còmput dels terminis s’iniciarà quan finalitzi la vigència del
Reial decret o, de les seves eventuals pròrrogues.”

ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS NÚMEROS 3518, 3635, 3637, 3770,
3968, 4179, 4192, 4193 I 4391 DE DATES RESPECTIVES 13, 16, 16, 20, 24, 27, 30 I 30
DE MARÇ I 3 D’ABRIL DE 2020, DICTATS PER L’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA DURANT
L’ESTAT D’ALARMA I LA SEVA PRIMERA PRÒRROGA, QUE ABASTA EL PERÍODE
COMPRÈS ENTRE EL 14 DE MARÇ I EL 12 D’ABRIL DE 2020, PELS QUALS
S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES COM A CONSEQÜÈNCIA DEL COVID-19.
(EXP. 18192/2020)
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 números 3518, 3635, 3637, 3770, 3968, 4179, 4192, 4193 i
4391, de dates respectives 13, 16, 16, 20, 24, 27, 30 i 30 de març i 3 d’abril de 2020, dictats
com a conseqüència del COVID-19 durant l’estat d’alarma i la seva primera pròrroga, que
abasta el període comprès entre el 14 de març i el 12 d’abril de 2020.
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 15 d’abril de 2020.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia–Presidència, amb el dictamen previ l’informe de la Comissió
Permanent de Presidència, es dóna per assabentat de:
PRIMER.- ES DONA PER ASSABENTAT dels següents decrets dictats per l’Alcaldia Presidència durant l’estat d’alarma i la seva primera pròrroga, que abasta el període
comprès entre el 14 de març i el 12 d’abril de 2020, pels quals s’adopten mesures
extraordinàries com a conseqüència del COVID-19:
A) Decret núm. 3518/2020, de 13 de març, relatiu al tancament d’equipaments públics i
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suspensió d’actes públics i d’activitats (exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és,
literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des del dia d’avui, 12 de març de 2020 i durant un termini mínim
de quinze dies, les mesures preventives següents:
1. Tancament de tots els casals d’avis municipals i de les escoles bressol municipals.
2. Suspensió de tots els actes públics convocats pel Consistori i de les activitats
següents:
Mercats
 Els mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de “Los Pajaritos” dels
diumenges a La Florida.
Cultura
 Les activitats als centres culturals, museus, Teatre Joventut i Auditori Barradas.
 Les activitats de les biblioteques, que es mantenen obertes.
Educació (seguint directrius indicades pel Departament d’Educació)
 Les activitats en les quals participen infants i joves de diversos centres.
 Les reunions de les xarxes interprofessionals i xarxes de criança i totes les activitats
que es desenvolupen a les escoles bressol municipals per part de professionals
externs i les reunions de consell escolar.
 Les activitats realitzades per entitats, serveis municipals o persones físiques que
utilitzen els centres d’educació infantil i primària que suposen la relació d’infants,
joves i/o famílies de diversos centres educatius de la ciutat.
 Els tàndems de l’Escola Municipal de Música (EMMCA), però el centre roman obert.
Educació en el lleure
 Es recomana a les entitats d’educació en el lleure anul·lar, durant els propers quinze
dies, totes les activitats que suposin la coincidència d’infants i joves de centres
educatius diferents en caus, esplais, etc.
Esports
 Les activitats esportives organitzades per l’Ajuntament als centres educatius amb la
participació d'alumnes de diversos centres, en horari lectiu i extraescolar.
 L’activitat Natació educativa.
 Les competicions deis Jocs Escolars.
 Les competicions no professionals.
 Es recomana a la ciutadania que contacti amb els seus clubs per informar-se de les
mesures específiques que ha pres cada entitat.
Joventut
 Les aules d'estudi i els tallers deis espais joves.
 El festival de la barbacoa What the Foc, previst pels dies 14 i 15 de març.
 La Mostra d'Estudis i Professions 2020, prevista fins al 27 de març.
La Farga
 El Barcelona Beer Festival, previst pel 13, 14 i 15 de març.
 El saló Retromotor, previst pel 27, 28 i 29 de març.
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,
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en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència
Municipal.
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.”
B) Decret núm. 3635/2020, de 16 de març, relatiu a l’ampliació i ratificació de mesures
preventives (exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- AMPLIAR, les mesures preventives adoptades mitjançant Decret d’Alcaldia
núm. 3518/2020, de 13 de març, i RATIFICAR aquelles que han estat ordenades
verbalment i que s’han portat a terme en el període del 13 a la data del present Decret:
A) TANCAMENT D’EQUIPAMENTS, SERVEIS I ESPAIS PÚBLICS I/O SUSPENSIÓ I
AJORNAMENTS D’ACTIVITATS.
Educació
 Tancament de les escoles bressol municipals.
 Suspensió de les activitats realitzades per entitats, serveis municipals o
persones físiques que utilitzen els centres d’educació d’infantil i primària que
suposen la relació d’infants, joves i/o famílies de diversos centres educatius de
la ciutat.
 Suspensió de les activitats de les entitats de lleure infantil i juvenil.
 En general, de conformitat amb l’article 9, del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, es suspèn tota activitat educativa presencial en tots els centres i etapes
educatives que gestiona aquest ajuntament.
Esports
 Tancament dels poliesportius municipals i la resta d’instal·lacions esportives.
 En general, de conformitat amb l’article 10.3 i l’Annex del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es suspèn l’apertura al públic de les activitats
esportives i els recintes municipals i equipaments destinats a aquestes
activitats.
Cultura
 Tancament dels centres culturals, el Centre d’Art Tecla Sala, la Fundació
Arranz Bravo, les biblioteques, els museus, Torre Barrina, Teatre Joventut i
Auditori Barradas.
 Tancament de l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts.
 Ajornament de la Quinzena Metropolitana de Dansa al mes de juliol.
 En general, de conformitat amb l’article 10.3 i l’Annex del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, es suspèn l’apertura al públic de les activitats
culturals i els recintes municipals i equipaments destinats a aquestes activitats.
Gent Gran
 Tancament dels Casals municipals de Gent Gran, i els serveis de dutxes i els
punts d'informació de Serveis Socials, ubicats als casals municipals.
Infància
 Tancament dels Centres Oberts, Espais Familiars i Projecte Clau.
Mercats
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 Suspensió dels mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de “Los
Pajaritos” de diumenge, a la Florida.
 Tancament dels espais de venda no destinats a productes o béns de primera
necessitat, (alimentació, neteja i higiene), en compliment de l’article 10 del
Reial Decret 463/2020.
Ocupació i Empresa
 Tancament del Centre Gornal Activa i CEMFO.
 S’ajornen totes les activitats formatives dels programes en curs.
 Els serveis de caràcter personalitzat s’atendran amb cita prèvia quan siguin
imprescinbles.
 En general, de conformitat amb l’article 9 del Reial Decret 463/2020, de 14 de
març, es suspèn tota activitat de formació de caràcter presencial.
Joventut
 Tancament de les aules d’estudi i els tallers dels espais joves.
 Suspensió del festival de la barbacoa What the Foc, previst pels dies 14 i 15 de
març.
 Suspensió de la Mostra d’Estudis i Professions 2020, prevista fins al 27 de
març.
Recinte de La Farga
 Suspensió del Barcelona Beer Festival, previst pel 13, 14 i 15 de març.
 Suspensió del saló Retromotor, previst pel 27, 28 i 29 de març.
Atenció al ciutadà
 L’atenció es farà amb cita prèvia a través del 010.
B) ALTRES MESURES:
 Es deixa en suspensió el control de les zones d’aparcament regulat (zones AIRE
Blava i Verd).
 En relació als parcs i jardins urbans, la presència resta limitada en atenció a les
limitacions que deriven del Reial Decret 463/2020, motiu pel qual no es podrà
romandre en ells llevat de la permanència individual en aquells parcs que disposin
expressament d’espais destinats a l’esbarjo dels gossos.
 Per a la celebració dels matrimonis civils, als efectes de donar compliment a
l’article 11 del Reial Decret 463/2020, es determina que l’aforament màxim a l’interior
és de 45 persones quan la cerimònia tingui lloc al Saló de plens de l’ajuntament i de
18 persones quan tingui lloc al Palauet de Can Buxeres. En tot cas es mantindrà la
distància mínima d’1 metre entre els presents.
 De conformitat amb l’article 10.5 del Reial Decret, 463/2020, es suspenen, les
revetlles, desfilades i festes populars.
 Es recorda la suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la
tramitació dels procediments administratius de conformitat amb el que determina la
Disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, ordenant que en la tramitació
de resolucions i acords es faci constar aquesta circumstància en els termes que es
concretin per a cada supòsit l’assessoria jurídica, la secretaria tècnica de la junta de
govern local i/o la secretaria general del ple.
 Es recorda la suspensió dels terminis de prescripció i caducitat per a l’exercici
de qualsevol acció o dret de conformitat amb el que determina la Disposició
addicional quarta del Reial Decret 463/2020.
SEGON.- DESIGNAR un COMITÈ DE COORDINACIÓ I SEGUIMENT COVID-19, sota la
presidència del 1r. Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver; integrat pels Tinents
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d’alcaldia titulars de: Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr.
Cristian Alcázar Esteban; Àrea de Convivència i Seguretat: Sr. José Castro Borrallo;
Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez; Àrea
d’Educació, Esports i Joventut Sr. Jaume Graells i Veguin, i la Gerència que actuarà com
a Secretari del Comitè.
A aquest Comitè es podran incorporar els tècnics que convoqui la presidència, en
funcions d’assessorament i les seves reunions s’ajustaran al que determinen els articles
15 a 18 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Regim Jurídic del Sector Públic i podran
portar a terme les seves reunions tant de forma presencial com a distància.
Aquest serà l’òrgan de coordinació i seguiment dels diferents serveis municipals en
relació al compliment de les mesures acordades amb motiu de la situació de crisis
sanitària per COVID-19. Amb aquestes finalitat podran proposar altres mesures
complementàries que considerin necessàries per a l’execució i la interpretació dels
Decrets pels quals aquesta alcaldia disposi mesures urgents, emetre circulars
d’interpretació de les ja adoptades, adoptar instruccions per a la seva execució o
compliment; i emetre recomanacions o recordatoris dirigits als serveis municipals per al
compliment de les mesures dictades per les altres administracions públiques competents.
TERCER.- ACTIVAR el Pla Bàsic d’Emergència Municipal en fase d’alerta i ordenar al
titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat que determini nominalment els membres del
Comitè Municipal d’Emergències de conformitat amb les previsions del Pla.
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 i a la Gerència
Municipal.
SETÈ.- DETERMINAR que les mesures previstes en el present Decret seran aplicables,
mentre no es modifiquin, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a
la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, informant-les
que els terminis per a interposar els recursos administratius o judicials que s’indiquen a
continuació es troben suspesos de conformitat amb les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, durant la vigència
del Reial decret o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.”
C) Decret núm. 3637/2020, de 16 de març, relatiu a l’organització dels empleats públics al
servei de l’Ajuntament (exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la
següent:
PRIMER.- DISPOSAR com a mesures extraordinàries en relació al personal al servei de
l’ajuntament les que figuren a continuació:
I. Serveis essencials
Es consideren serveis essencials aquells en relació als quals s’ha de garantir la seva
prestació i continuïtat. Es determinen els que figuren a continuació, sense perjudici
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que els Plans de Contingència de cada Àrea incorporin uns altres de manera
justificada.
A. Àrea d’Alcaldia Presidència
 Gabinet d’Alcaldia
 Gerència Municipal
 Premsa i comunicació
 Secretaria general del Ple
 Assessoria jurídica
 Vicesecretaria - secretaria tècnica de la Junta de Govern Local
B. Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
 Intervenció general
 Viceintervenció funció comptable
 Tresoreria
 Servei de Contractació
 Serveis centrals
 Servei d’Informàtica i TIC
 Atenció ciutadana
C. Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
 Direcció de serveis d’EPHUS
 Manteniment d’edificis públics
 Espai públic
 Neteja viària i sanejament
 Manteniment de parcs i jardins
 Serveis funeraris i cementiri
D. Àrea de Convivència i Seguretat
 Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme
 Guàrdia Urbana
 Protecció Civil
 Servei de Mobilitat i Via Pública
E. Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
 Direcció de Serveis de Benestar Social i Drets Socials
 Serveis socials bàsics
 Servei de Salut
 Gent gran
 Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans
 Servei d’Administració dels Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals
F. Àrea d’Educació, Esports i Joventut
 Serveis centres educatius
G. Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes
 Comerç, Mercats i Consum
H. Es consideren així mateix com a serveis essencials les Direccions de Serveis,
Caps de serveis, els serveis generals de totes les Àrees i els serveis generals dels
Districtes Municipals.
II. Plans de contingències
Cada Àrea haurà d’elaborar, en el termini més breu possible, un pla de contingència
que reculli tots els serveis del seu àmbit d’actuació, concretant les mesures
específiques per cadascun d’ells.
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El Pla de contingència haurà d’incloure les previsions següents:
 Establir mecanismes per garantir l’obertura i prestació dels serveis essencials i el
manteniment bàsic dels elements i les instal·lacions dels serveis no essencials.
 Establir sistemes de torns presencials i de distribució de personal.
 Establir les necessitats dels mitjans materials necessaris per la prestació del servei
per teletreball.
El Pla s’haurà de comunicar a la Gerència i al Departament de Recursos Humans, per
tal que sigui sotmès al Comitè de Coordinació i Seguiment del COVID-19.
En l’elaboració del Pla s’ha de considerar la necessitat de garantir l’atenció social, les
situacions d’emergència social dels usuaris; la seguretat de la població i el
manteniment dels serveis essencials.
III. Determinació dels torns presencials
Les Direccions de Serveis i, en el seu defecte, els Caps de Servei trametran a la
Gerència, amb còpia al Servei de Recursos Humans, el divendres de cada setmana,
un quadrant que doni compliment al Pla de contingència, en el qual figuraran els torns
presencials del personal del servei al seu càrrec, en número mínim que considerin
imprescindible per a la prestació efectiva del servei. Aquesta previsió serà d’aplicació
immediata amb vigència per al setmana següent, sens perjudici que es pugui
modificar per circumstancies sobrevingudes o per necessitat de major atenció al
servei.
IV. Serveis no essencials
En relació als serveis no essencials s’establirà la presència necessària per al
manteniment bàsic de les instal·lacions.
V. Teletreball
El personal que no presti serveis presencials desenvoluparà les seves tasques
mitjançant teletreball. A aquest efecte l’ajuntament proporcionarà els mitjans
necessaris, sense perjudici que s’autoritzi l’ús de les estacions de treball pròpies dels
empleats, sempre respectant les instruccions i recomanacions sobre ciberseguretat
impartides des del Servei d’Informàtica.
Les persones autoritzades han de registrar la jornada laboral al portal de l’empleat
públic com a justificació de no presència–teletreball, indicant l’hora d’inici i finalització
de la seva jornada. La distribució horària és lliure i només s’han de garantir les
franges horàries de disponibilitat obligatòries per interconnexió i coordinació que es
fixin.
Fins que no estiguin disponibles les connexions pel teletreball, aquest es durà a terme
mitjançant correu electrònic i altres mitjans.
VI. Incorporació al servei presencial
No obstant el que es preveuen als apartats anteriors, tot el personal que presti els
seus serveis de manera no presencial podrà ser requerit en qualsevol moment per
incorporar-se a tasques presencials fins i tot aquelles que corresponguin a un altre
servei. Tot el personal haurà de facilitar un número de telèfon personal i una direcció
de correu electrònic de contacte directe amb l’ajuntament.
VII. Permís per compliment de deure inexcusable
El personal que acrediti, amb certificat mèdic o amb informe del servei municipal de
salut, alguna patologia qualificada de major risc en relació amb el COVID-19, o que es
trobi en situació d’embaràs, es considerarà en situació de permís per compliment de
deure inexcusable de caràcter públic, regulat a l’article 96.1.d) del Decret Legislatiu
1/97, del 31 d’octubre, que aprova el Text refós dels preceptes vigents a Catalunya en
matèria de la funció pública i l’article 48.j) de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, llevat

…/…

41

que pugui desenvolupar la seva tasca per teletreball.
VIII. Mesures per al personal amb persones dependents
Els empleats públics amb fills o filles menors de 16 anys o persones dependents a
càrrec, gaudiran de preferència en la fixació dels règims de torns i en la prestació de
serveis en la modalitat de teletreball. Addicionalment, poden habilitar-se mecanismes
de flexibilitat horària en aquests casos. No obstant això, aquesta mesura pot ser
limitada o condicionada per raons de necessitat del servei.
IX. Serveis d’atenció al públic
En els serveis d’atenció al públic es prioritzarà l’atenció telefònica i digital. Quan es
presti de manera presencial, s’aplicaran les mesures preventives establertes per les
autoritats sanitàries i el sistema de cita prèvia, sempre que no sigui possible fer el
tràmit de manera no presencial, llevat dels tràmits d’urgència. Per a l’atenció
presencial es tindrà en compte l’aforament de les oficines, que es disposa de mesures
de protecció del personal i el reforç del sistema de neteja.
X. Mesures preventives i de protecció
El personal haurà de complir estrictament les instruccions i/o recomanacions
provinents de les autoritats sanitàries.
XI. Protocols d’actuació per a persones diagnosticades amb COVID-19 i confinades
com a mesura preventiva per COVID-19.
1. Protocol d’actuació per a persones diagnosticades de COVID-19
La persona treballadora que tingui una confirmació mèdica de positiu en Covid-19
s’ha de posar en contacte amb el seu Centre d’Atenció Primària (CAP) qui li
facilitarà la baixa mèdica, que l’haurà de comunicar el més aviat possible, i per
qualsevol mitjà al Servei d’Administració del Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals i al seu comandament directe. Posteriorment la trametrà per
correu electrònic o per altres mitjans.
2. Protocol d’actuació per a persones confinades com a mesura preventiva per
a COVID-19
Si una persona ha estat en contacte amb una persona que ha resultat positiu, ha
de trucar al 061 i exposar la situació.
Cas que el 061 li indiqui un període d’aïllament en el seu domicili, ha de
comunicar-ho el més aviat possible i per qualsevol mitjà al Servei d’Administració
del Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals i al seu comandament
directe, podent-lo acreditar posteriorment per correu electrònic o per altres mitjans.
Les persones aïllades al domicili, tot i que es consideren en situació assimilada a
accident laboral de conformitat amb el que disposa l’art. 5 del Reial Decret Llei
6/2020, de manera voluntària, podran col·laborar al normal funcionament de
l’organització quan disposin d’ordinador i de mòbil corporatius.
3. Aquelles persones diagnosticades o en situació d’aïllament per raó del
COVID-19 amb anterioritat a l’entrada en vigor d’aquesta instrucció, hauran de
procedir en termes que s’estableixen als dos subapartats anteriors.
XII. Reunions
Es restringiran les reunions presencials a aquelles que siguin imprescindibles. En tot
cas, les reunions presencials no implicaran més de 6 de persones, no comportaran
desplaçament per a les persones assistents i en la seva celebració s’adoptaran les
mesures que garanteixin una distància entre les persones assistents no inferior a 1
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metro.
XIII. Formació
Se suspenen totes les activitats de formació interna de caràcter presencial. Així
mateix, el personal s’abstindrà d’assistir a qualsevol activitat formativa externa
autoritzada per l’ajuntament.
XIV. Processos selectius
El Servei de Planificació i Desenvolupament de Recursos Humans tramitarà els
actes administratius i portarà a terme totes aquelles actuacions necessàries per
posposar les proves selectives de tots els processos de selecció i de provisió de
llocs de treball durant la vigència d’aquest Decret.
XV. Viatges
Es suspenen els viatges del personal municipal per raó del seu càrrec o
desenvolupament de les seves tasques, llevat d’aquells que siguin estrictament
indispensables per garantir la correcta prestació dels serveis públics essencials.
XVI. Execució i interpretació de les mesures
Es faculta al Comitè de coordinació i seguiment per dictar les Instruccions que
consideri necessàries per al compliment, l’execució i la interpretació del present
Decret. Aquestes funcions, en relació amb la Guàrdia Urbana correspondran al
Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat.
SEGON.- DISPOSAR que les mesures establertes en aquest Decret serviran de base
per a la societat municipal “La Farga Gestió d’Equipaments Municipals SA”, adscrita a
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en els termes que estableixin els
seus òrgans. En tot cas, les mesures que adopti la societat es comunicaran a la
Gerència Municipal.
TERCER.- DETERMINAR que les mesures previstes en el present Decret seran
aplicables, mentre no es modifiquin, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
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 i a la Gerència
Municipal.
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, informant-les
que els terminis per a interposar els recursos administratius o judicials que s’indiquen a
continuació es troben suspesos de conformitat amb les disposicions addicionals segona i
tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per
a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, durant la vigència
del Reial decret o, en el seu cas, de les seves pròrrogues.”
D) Decret núm. 3770/2020, de 20 de març, relatiu a l’ampliació, modificació i rectificació de
les mesures adoptades als decrets anteriors (núm. 5 i exp. 18192/2020), la part
dispositiva del qual és, literalment, la següent:
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“PRIMER.- RECTIFICAR l’error material observat a la part primer de la part dispositiva
del Decret de l’Alcaldia, núm. 3518/2020, de 13 de març, en el sentit següent:
 On diu: “ADOPTAR, des del dia d’avui, 12 de març de 2020 i durant un termini mínim
de quinze dies, les mesures preventives següents:”
 Ha de dir: “ADOPTAR, des del dia d’avui, 13 de març de 2020 i durant un termini
mínim de quinze dies, les mesures preventives següents:”
SEGON.- MODIFICAR l’apartat B) “Altres mesures”, del Decret d’Alcaldia núm.
3635/2020, de 16 de març, en relació a la celebració dels matrimonis civils,
determinant que per motius de protecció i prevenció de la salut, es limita l’aforament de
persones que poden estar presents, tant al Saló de Plens com al Palauet de Can
Buxeres, a més de les persones encarregades d’oficiar el casament, als/a les contraents
i als/a les testimonis, mantenint en tot cas la distància mínima d’un metre i mig entre
els/les presents.
TERCER.- SUSPENDRE la celebració de les Festes de Primavera 2020, que havien de
tenir lloc als dies 23 al 26 d’abril, mesura que també s’aplica a les celebracions amb
motiu de la Diada de Sant Jordi, en tant que ja està anunciat el seu ajornament.
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.- DETERMINAR que les mesures previstes en el present Decret seran aplicables,
mentre no es modifiquin, durant el termini de vigència de l’estat d’alarma.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència
Municipal.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a
la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar
que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions
addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.”
E) Decret núm. 3968/2020, de 24 de març, relatiu als tributs municipals i a altres ingressos
de dret públic (núm. 6 i exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la
següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, en matèria tributària i altres ingressos de dret públic, les mesures
extraordinàries següents, les quals modifiquen el calendari fiscal per a 2020:
A) TRIBUTS DE COBRAMENT PERIÒDIC:
 Domiciliats:
 IVTM i Guals: ajornament del càrrec en compte de l’1 d’abril al 4 de maig de
2020.
 IBI: supressió del càrrec del 30 d’abril de 2020 i repartiment proporcional del
seu import entre les set fraccions restants.
 No domiciliats: IVTM, Guals i IBI, allargament de la data de fi del període de
pagament voluntari en 1 mes.
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B) TAXES:
- Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la realització d’activitats o la
prestació de serveis que siguin impossibles de portar-se a terme per haver estat
suspesa l’activitat i/o tancat el local com a conseqüència del compliment de les
mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de
Catalunya: s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se el temps durant el qual
l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
- Aquelles el fet imposable de les quals el constitueix la prestació de serveis de
recepció obligatòria que siguin impossibles de rebre’s per haver estat suspesa
l’activitat i/o tancat el local com a conseqüència del compliment de les mesures
extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de Catalunya
(escombraries industrials, etc.): s’ajustaran les quotes tributàries deduint-se el temps
durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
C) PREUS PÚBLICS: el preus públics relacionats amb activitats o serveis que es porten
a terme en equipaments municipals tancats com a conseqüència del compliment de
les mesures extraordinàries dictades pel Govern de l’Estat o del de la Generalitat de
Catalunya (poliesportius municipals, Escola de Música, escoles bressol, etc.): es
retornarà la part proporcional del mes de març de 2020, corresponent al temps durant
el qual han estat tancats els equipaments i se suspèn el cobrament dels preus públics
des del mes d’abril fins la nova obertura dels equipaments municipals.
D) LIQUIDACIONS DE QUALSEVOL INGRÉS DE DRET PÚBLIC:
 Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que, a data 18 de març de
2020, es trobaven en període de cobrament: ampliació fins el 30 d’abril de 2020.
 Terminis de pagament en voluntària de les liquidacions que s’hagin iniciat amb
posterioritat al 18 de març de 2020: ampliació fins el 20 de maig de 2020, llevat que
l’atorgat per la norma general sigui major, en el qual cas, serà aquest el aplicable.
E) PROCEDIMENT EXECUTIU:
 Terminis de pagament en executiva de les provisions de constrenyiment que, a data
18 de març de 2020, es trobaven en període de cobrament: ampliació fins al 30
d’abril de 2020.
 Terminis de pagament en executiva de les provisions de constrenyiment que s’hagin
iniciat amb posterioritat al 18 de març de 2020: ampliació fins al 20 de maig de
2020, llevat que l’atorgat per la norma general sigui major, en el qual cas, serà
aquest el aplicable.
 Resta de fases: no es dictaran provisions de constrenyiment, diligències
d’embargament ni altres actuacions del procediment executiu durant la vigència de
l’estat d’alarma.
F) AJORNAMENTS I FRACCIONAMENTS:
 Ajornaments o fraccionaments atorgats abans del 18 de març de 2020 i amb data de
venciment entre el 18 de març i el 30 d’abril de 2020: el seu venciment es produirà
el 30 d’abril de 2020.
 Ajornaments o fraccionaments atorgats amb posterioritat al 18 de març de 2020: el
seu venciment es produirà el 20 de maig de 2020, llevat que l’atorgat per la norma
general sigui major, en el qual cas, serà aquest el aplicable.
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.
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QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, a la Gerència
Municipal, a la Intervenció General, a la Tresoreria Municipal i a l’Òrgan de Gestió
Tributària.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar
que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions
addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.”
F) Decret núm. 4179/2020, de 27 de març, relatiu a l’autorització a la intervenció general
municipal per l’exercici del control intern mitjançant control financer en determinats
supòsits amb ocasió de l’impacte econòmic i social derivat de la crisi sanitària (núm. 7 i
exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
PRIMER.- AUTORITZAR a la Intervenció General Municipal a exercir el control intern de
la gestió econòmico-financera de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat regulat al
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals, durant la vigència de l’estat d’alarma aprovat pel Reial
Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, en els termes següents:
1. Totes les despeses, les contractacions d’emergència i els expedients pels que
s’aprovin mesures de contractació pública previstes a l’art. 34 del RDL 8/2020 com a
conseqüència de la crisi sanitària i els ajusts socials per pal·liar els efectes del
COVID-19 es sotmetran a fiscalització limitada prèvia de requisits bàsics i a control
financer permanent posterior, amb subjecció als extrems de general comprovació i els
extrems addicionals que es determinen tot seguit:
2. Extrems de general comprovació:
2.1. Existència de crèdit pressupostari i que el proposat sigui adequat a la naturalesa
de la despesa o obligació que es proposi contraure i en els casos que es financin
amb recursos afectats que aquests són executius, amb l’excepció de les
contractacions d’emergència en les que, quan no hi hagi crèdit adequat i
suficient, una vegada adoptat l’acord, es procedirà a la seva dotació en els
termes establerts en el TRLHL.
2.2. Que les obligacions o despeses es generen per òrgan competent.
3. Extrems addicionals
3.1. Expedients de despeses i contractacions d’emergència, amb un valor estimat de
contracte superior a 40.000€ en el cas de contractes d’obres i de 15.000€ pels
contractes de subministrament o serveis, pels que la Junta de Govern Local, en
sessió del 13 de març de 2020 (exp. AJT/18158/2020, document 162397/2020),
va declarar que concorria la situació de perill que exigeix l’article 120 de la LCSP
per a la contractació d’emergència en relació amb tots aquells contractes
administratius d’obres, serveis i/o subministraments, així com dels contractes
especials o privats, que tinguin per finalitat, en l’exercici de les competències
municipals, prevenir i/o contenir l’expansió del COVID-19 i garantir la prestació
dels serveis municipals als/a les seus/seves usuàries i/o protegir-se els/les
treballador/es municipals i els/les membres de la Corporació, es verificarà:
a) Resolució de l’òrgan de contractació. Aprovant la contractació d’emergència o
ratificant contractacions verbals.
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3.1.1. Justificació de la contractació d’emergència.
3.1.2. En el cas que es validin contractacions verbals, que s’incorpora a
l’expedient la memòria descriptiva de la necessitat de la contractació
d’emergència, d’acord amb les prescripcions establertes per
l’ajuntament pels expedients derivats del COVID-19 (memòria).
3.1.3. Document/s de retenció de crèdit, o en cas d’inexistència de crèdit, que
s’arbitren les mesures per a la seva dotació.
3.1.4. Que el termini d’inici de l’execució de les prestacions dels contractes no
sigui superior a un mes comptat des de l’adopció de l’acord d’ordenació
de l’execució de la necessitat sobrevinguda i que la seva durada sigui
raonable i s’adeqüi a les prestacions necessàries per a fer front a
l’impacte del COVID-19 que han de pal·liar.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.1.5. En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les
prestacions, que s’adjunti la factura conformada pels serveis tècnics
corresponents.
c) Ordenacions de pagament electròniques.
3.1.6. Les ordenacions de pagament electròniques de les reposicions de fons
d’expedients tramitats pel procediment de bestretes de caixa fixa en les
quals no es puguin incorporar electrònicament els justificants de les
mateixes sense desplaçament físic de persones, s’expediran i
tramitaran sense fiscalització prèvia.
3.2. Les verificacions addicionals de les despeses i obligacions derivades d’aquestes
despeses i expedients, així com de les ordenacions de pagament referides al
punt anterior seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control
financer permanent.
3.3. Expedients de suspensió total o parcial de contractes públics vigents de serveis i
subministraments de prestació successiva, que no estiguin exclosos per raó de
l’objecte del contracte, enumerats a l’article 34.6 del Reial Decret Llei 8/2020, de
17 de maig, de mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i
social del COVID-19, als que els hi sigui d’aplicació la suspensió del contracte en
els termes de l’article 34.1, es comprovarà que s’incorpora a l’expedient:
a) Resolució de l’òrgan de contractació delimitant els efectes i condicions de la
suspensió.
3.3.1. Sol·licitud del contractista en la que es justifiquin els extrems establerts
per la Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal, identificant si la
suspensió sol·licitada és total o parcial com a conseqüència del
COVID-19.
3.3.2. Informe favorable del responsable del contracte que contingui els
elements assenyalats en la Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal,
amb la deguda quantificació econòmica de:
3.3.2.1.
Indemnitzacions al contractista d’acord amb les previstes a
l’article 34.1 del RDL 8/2020.
3.3.2.2.
Suspensió parcial. Import de les prestacions a percebre de
conformitat amb el Pla de serveis/subministraments, IVA
exclòs.
3.3.2.3.
Que el contractista es compromet a mantenir en actiu al
personal adscrit al contracte i amb les condicions laborals i
contractuals en el moment de la suspensió.
3.3.3. Document/s de retenció de crèdit, corresponents a les quantitats a
percebre durant la suspensió parcial i, en el seu cas, de les
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indemnitzacions.
3.3.4. Informe favorable del Servei de Contractació.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.3.5. En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les
prestacions en el cas de contractes suspesos parcialment es verificarà
que la quantia coincideix amb la determinada en l’acte de suspensió.
3.3.6. En l’aprovació de les obligacions reconegudes per indemnitzacions per
danys i perjudicis s’acreditarà mitjançant informe del responsable del
contracte que el contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat,
efectivitat i quantia i la seva adequació als conceptes assenyalats a
l’article 34.1del RDL 8/2020.
3.3.7. En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions
reconegudes pel concepte de bestretes a compte de les
indemnitzacions que poguessin correspondre al contractista, aquestes
es regularitzaran amb la liquidació final de la indemnització que
s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà mitjançant control financer
permanent.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.4. Expedients d’aprovació d’ampliació del termini inicial o pròrroga de contractes
públics vigents de serveis i subministraments, que no siguin de prestació
successiva, que no estiguin exclosos per raó de l’objecte del contracte,
enumerats a l’article 34.6 del Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de
mesures extraordinàries per a fer front a l’impacte econòmic i social del COVID19, als que els hi sigui d’aplicació l’ampliació del termini inicial del contracte o la
pròrroga d’aquest en els termes de l’article 34.2 del Reial decret llei 8/2020, de
17 de maig de mesures urgents extraordinàries per a fer front a l’impacte
econòmic i social del COVID-19, es comprovarà:
a) Resolució de l’òrgan de contractació d’aprovació d’ampliació inicial o pròrroga
del contracte.
3.4.1. Que el contracte no ha perdut la seva finalitat com a conseqüència del
COVID-19, i per tant no procedeix la seva resolució.
3.4.2. Sol·licitud del contractista del compliment del contracte d’acord amb
l’ampliació o pròrroga del mateix en els termes assenyalats per
l’ajuntament i, si s’escau, que sol·licita l’abonament de despeses
salarials addicionals incorregudes com a conseqüència del COVID-19.
3.4.3. Que l’ampliació o pròrroga del contracte no sigui superior al temps
perdut, excepte que el contractista sol·liciti un inferior.
3.4.4. Informe del responsable del contracte determinant:
3.4.4.1.
Que el retard en l’execució no és imputable al contractista i
que és conseqüència del COVID-19, i que per tant no
procedeix imposició de penalitats al contractista ni resolució
del contracte.
3.4.4.2.
Que el termini d’ampliació del termini inicial del contracte o
la seva pròrroga és igual o inferior al temps perdut com a
conseqüència dels efectes del COVID-19.
3.4.4.3.
Si s’escau, que correspon l’abonament de les despeses
salarials sol·licitades i que el seu import no supera el 10%
del preu inicial del contracte.
3.4.5. Document de retenció de crèdit, corresponent a les quantitats a
percebre de les indemnitzacions salarials, si procedeix.
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3.4.6. Informe favorable del Servei de contractació i de l’assessoria jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.4.7. En l’aprovació de les obligacions per indemnització per despeses es
justificarà mitjançant informe del responsable del contracte que el
contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia
i la seva adequació als termes assenyalats a l’article 34.2 del RDL
8/2020.
3.4.8. En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions
reconegudes pel concepte de bestretes a compte de les
indemnitzacions que poguessin correspondre al contractista, aquestes
es regularitzaran amb la liquidació final de la indemnització que
s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà mitjançant control financer
permanent.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.5. Contractes públics d’obres vigents que no hagin perdut la seva finalitat pels que
a conseqüència del COVID-19 es generi la impossibilitat la impossibilitat de
l’execució del contracte, regulats a l’art. 34.3 del RD 8/2020.
a) Resolució de l’òrgan de contractació.
3.5.1. Sol·licitud del contractista de la suspensió del contracte des de que es
va produir la situació de fet fins que es pugui reiniciar a causa del
COVID-19.
3.5.2. Informe del responsable del contracte determinant:
3.5.2.1.
Que la suspensió del contracte es conseqüència d’una
situació de fet conseqüència COVID-19.
3.5.2.2.
Que d’acord amb el programa de desenvolupament dels
treballs o el pla d’obres estigués prevista la finalització del
contracte o la seva pròrroga des del 14 de març, data d’inici
de l’estat d’alarma, i durant el període que duri el mateix.
3.5.2.3.
Que les indemnitzacions a percebre pel contractista
s’ajusten als conceptes establerts a l’article 34.3 del RDL
2/2020.
3.5.2.4.
Que el contractista principal i subcontractistes, proveïdors i
subministradors contractats per l’execució del contracte
estiguin al corrent de les obligacions laborals i socials al
14/3/2020.
3.5.2.5.
Que el contractista principal estigui al corrent del
compliment de les obligacions de pagament als
subcontractistes i subministradors d’acord amb els art. 216 i
217 de la LCSP.
3.5.3. Document de retenció de crèdit, corresponent a les quantitats a
percebre el contractista en concepte d’indemnització si procedeix,
d’acord amb l’article 34.3 del RDL 8/2020.
b) Aprovació reconeixent de les obligacions.
3.5.4. En l’aprovació de les obligacions per indemnització es justificarà
mitjançant informe del responsable del contracte que el contractista ha
acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia i la seva
adequació als termes assenyalats a l’article 34.3 del RDL 8/2020.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
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seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.6. Contractes públics de concessió d’obres i de serveis previstos a l’article 34.4 del
RDL 8/2020 afectats pel COVID-19.
a) Resolució de l’òrgan de contractació aprovant la procedència del restabliment
de l’equilibri del contracte.
3.6.1. Sol·licitud del concessionari del reequilibri del contracte.
3.6.2. Informe del responsable del contracte justificant la procedència de:
3.6.2.1.
La impossibilitat de l’execució del contracte i l’adequació a la
legalitat de les mesures de reequilibri econòmic del
contracte, entre les quals les següents previstes a l’art. 34.4.
del RDL 8/2020:
3.6.2.2.
Ampliació de la durada inicial del contracte per un termini
màxim de la seva durada d’un 15%.
3.6.2.3.
Restabliment de l’equilibri econòmic per la pèrdua
d’ingressos i l’increment de costos derivats del COVID-19
efectivament abonats.
3.6.3. Informe favorable del Servei de Contractació.
3.6.4. Informe favorable de l’Assessoria Jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.6.5. L’aprovació de les obligacions per indemnització del reequilibri del
contracte es justificarà mitjançant informe del responsable del contracte
que el contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i
quantia i la seva adequació als termes assenyalats a l’article 34.4 del
RDL 8/2020.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.7. Expedients de suspensió total o parcial dels contractes públics vigents
assenyalats a l’article 34.6 del RDL 8/2020 als que els hi és d’aplicació l’apartat 1
de l’article 34. Contractes de serveis o subministrament sanitari, farmacèutic,
vinculats amb la crisi sanitària, els de seguretat, neteja o manteniment de
sistemes informàtics, els de subministrament necessaris per a garantir la
mobilitat de les infraestructures i serveis de transport.
a) Resolució de l’òrgan de contractació delimitant els efectes i condicions de la
suspensió.
3.7.1. Sol·licitud del contractista en la que es justifiquin els extrems establerts
per la Instrucció núm. 5 de la Gerència Municipal, identificant si la
suspensió sol·licitada és total o parcial com a conseqüència del
COVID-19,
3.7.2. Informe favorable del responsable del contracte que contingui els
elements assenyalats en la Instrucció núm. 5 de la Gerència municipal,
amb la deguda quantificació econòmica de:
3.7.2.1.
Indemnitzacions al contractista d’acord amb les previstes a
l’article 208.2 a) de la Llei de contractes del sector públic o
l’article 220 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de de
novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
3.7.2.2.
Suspensió parcial. Import de les prestacions a percebre de
conformitat amb el Pla de serveis/subministraments, IVA
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exclòs.
Que el contractista es compromet a mantenir en actiu al
personal adscrit al contracte i amb les condicions laborals i
contractuals en el moment de la suspensió.
3.7.3. Document/s de retenció de crèdit, corresponents a les quantitats a
percebre durant la suspensió parcial i, en el seu cas, de les
indemnitzacions.
3.7.4. Informe favorable del Servei de Contractació.
3.7.2.3.

b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.7.5. En l’aprovació de les obligacions reconegudes derivades de les
prestacions en el cas de contractes suspesos parcialment es verificarà
que la quantia coincideix amb la determinada en l’acte de suspensió.
3.7.6. En l’aprovació de les obligacions reconegudes per indemnitzacions per
danys i perjudicis s’acreditarà mitjançant informe del responsable del
contracte que el contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat,
efectivitat i quantia i la seva adequació als conceptes assenyalats a
l’article 208 de la Llei de contractes del sector públic o l’article 220 del
Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de de novembre pel qual s’aprova
el Text refós de la Llei de contractes del sector públic.
3.7.7. En el cas que l’òrgan de contractació proposi l’aprovació d’obligacions
reconegudes pel concepte de bestretes a compte de les
indemnitzacions que poguessin correspondre al contractista, aquestes
es regularitzaran amb la liquidació final de la indemnització que
s’aprovi, la seva verificació s’efectuarà mitjançant control financer
permanent.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.8. Expedients d’ampliació del termini inicial o pròrroga del contractes públics vigents
de serveis i subministrament assenyalats a l’article 34.6 del RDL 8/2020 als que
no els hi és d’aplicació l’apartat 2 de l’article 34: Contractes de serveis o
subministrament sanitari, farmacèutic, vinculats amb la crisi sanitària, els de
seguretat, neteja o manteniment de sistemes informàtics, els de subministrament
necessaris per a garantir la mobilitat de les infraestructures i serveis de transport.
a) Resolució de l’òrgan de contractació d’aprovació d’ampliació inicial o pròrroga
del contracte.
3.8.1. Que el contracte no ha perdut la seva finalitat com a conseqüència del
COVID-19, i per tant no procedeix la seva resolució.
3.8.2. Sol·licitud del contractista del compliment del contracte d’acord amb
l’ampliació o pròrroga del mateix en els termes assenyalats per
l’ajuntament i, si s’escau, que sol·licita l’abonament de despeses
salarials addicionals incorregudes com a conseqüència del COVID-19.
3.8.3. Informe del responsable del contracte determinant:
3.8.3.1.
Que el retard en l’execució no és imputable al contractista i
que és conseqüència del COVID-19, i que per tant no
procedeix imposició de penalitats al contractista ni resolució
del contracte.
3.8.3.2.
Que es compleixen el requeriments de de l’article 205 de la
Llei de contractes del sector públic o l’article 107 del Reial
Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de de novembre pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei de contractes del sector
públic.
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3.8.3.3.

Document de retenció de crèdit, corresponent a les
quantitats a percebre, incloses les de les indemnitzacions si
procedeix.
3.8.3.4. Informe favorable del Servei de contractació.
3.8.3.5. Informe favorable de l’Assessoria jurídica.
b) Aprovació reconeixement de les obligacions.
3.8.4. En l’aprovació de les obligacions per indemnització per despeses es
justificarà mitjançant informe del responsable del contracte que el
contractista ha acreditat fefaentment la seva realitat, efectivitat i quantia
i la seva adequació als termes assenyalats l’article 208.2 a) de la Llei
de contractes del sector públic o l’article 220 del Reial decret legislatiu
3/2011, de 14 de novembre pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de
contractes del sector públic.
c) Les verificacions addicionals de les especificades en els apartats anteriors
seran objecte d’una fiscalització plena posterior mitjançant control financer
permanent.
3.9. Requisits de fiscalització prèvia dels expedients de despeses i obligacions
subjectes a fiscalització prèvia diferents dels detallats en els apartats anteriors la
documentació dels quals no estigui íntegrament disponible en la plataforma
d’expedients electrònics AUPAC.
La fiscalització prèvia de despeses i obligacions subjectes a fiscalització prèvia
d’expedients diferents dels detallats en els apartats anteriors s’efectuarà d’acord
amb els requeriments determinats per la Intervenció General Municipal fins la
declaració de l’estat d’alerta en cadascuna de les fases del procediment
administratiu que es tramiti, sempre que la documentació justificativa estigui
disponible en la plataforma AUPAC.
En el cas que la documentació justificativa d’algun dels extrems a verificar d’un
expedient estigui disponible únicament en paper i no sigui possible la
comprovació via telemàtica amb caràcter previ l’adopció de l’acte administratiu, la
comprovació d’aquests extrems s’efectuarà mitjançant control financer
permanent deixant constància d’aquest fet a l’expedient.
3.10. Concessió d’ajuts socials derivats del COVID-2019.
a) Resolució aprovant l’import de la concessió de l’import d’ajuts a satisfer.
3.10.1. Informe del servei gestor justificant que els ajuts socials a concedir
són necessaris per finançar necessitats socials peremptòries
derivades del COVID-19.
3.10.2. Document de retenció de crèdit corresponent als ajuts.
b) Justificació dels ajusts atorgats.
3.10.3. La justificació dels ajuts atorgats s’efectuarà mitjançant control
financer permanent.
3.11. Qualsevol altre aspecte que determini la Intervenció general municipal
justificadament a l’expedient.
3.12. Per raons organitzatives de la Intervenció general municipal els expedients que
per acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 van ser delegats
en el Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Bellver i, en cas d’absència, en el Tinent
d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, seran fiscalitzats per la Interventora
general municipal.
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SEGON.- AUTORITZAR a que els actes de recepció de les entregues que es realitzin
durant el període de vigència de l’estat d’alarma es puguin efectuar sense l’assistència
dels representats designats per la Intervenció General Municipal.
A aquests efectes, a la data en la hagi de tenir lloc l’acte formal de recepció de les
esmentades entregues, el representat designat per la Intervenció General Municipal
comunicarà al gestor si hi assistirà o no a aquest acte, d’acord amb el procediment
actualment establert.
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril, quan la
intervenció de la comprovació material de la inversió s’efectuï sense l’assistència del
representat designat per la Intervenció General Municipal, la comprovació de la inversió
es justificarà amb l’acta de conformitat signada pels que van participar en aquesta o amb
una certificació expedida pel responsable del servei gestor al que li correspongui rebre o
acceptar les obres, serveis o adquisicions, en la que s’expressarà que s’ha fet càrrec del
material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que
s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en
relació amb aquests, haguessin estat prèviament establertes.
TERCER.- DETERMINAR que el Servei de Sistemes d’Informació Municipal, seguint les
indicacions donades per la Intervenció General Municipal, faci les adaptacions que
calguin per donar adequada resposta a aquesta situació provisional.
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, la Gerència
Municipal, al personal directiu i Caps de Servei de l’Ajuntament i a la Tresoreria
Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament, fent constar que els terminis per a la
interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la
vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera
del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis
s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.”
G) Decret núm. 4192/2020, de 30 de març, relatiu a la suspensió del règim sancionador
previst a l’ordenança reguladora de la restricció de la circulació de determinats vehicles a
la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, amb l’objectiu de preservar i millorar la qualitat de
l’aire (núm. 8 i exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
PRIMER.- SUSPENDRE, fins un mes després de l’aixecament de l’estat d’alarma
declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, el 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 amb l’objectiu
de preservar i millorar la qualitat de l’aire.
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.
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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, als òrgans directius i
a la Tresoreria Municipal.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, fent constar
que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions
addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà a la data de finalització d’aquesta situació.”
H) Decret núm. 4193/2020, de 30 de març, relatiu a l’atorgament d’ajuts alimentaris a favor
de famílies amb infants d’escoles bressol, que actualment reben beques per menjador
(núm. 9 i exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
PRIMER.- APROVAR la concessió d’ajuts alimentaris en favor de les 936 famílies amb
infants en edat escolar que reben, durant el curs 2019-2020, beques municipals de
menjador, gestionades en el marc del Conveni amb l’AMB, per tal de garantir la seva
alimentació bàsica afectada pel tancament del centres educatius a conseqüència del
COVID-19, que figuren en el llistat annex al present Decret. L’import d’aquest ajut serà
de 80 €/alumne/a, quantitat que resulta d’aplicar 4 €/dia per 20 dies laborables del
període comprès entre el 13 de març i 12 d’abril de 2020.
SEGON.- APROVAR la concessió d’ajuts alimentaris en favor de 197 infants que estan
matriculats a escoles bressol i que reben, durant el curs 2019-2020, ajut de menjador,
per tal de garantir la seva alimentació bàsica afectada pel tancament dels centres
educatius a conseqüència del COVID-19, que figuren en el llistat annex al present
Decret. L’import d’aquest ajut serà de 80 €/alumne/a, quantitat que resulta d’aplicar 4
€/dia per 20 dies del període comprès entre el 13 de març i 12 d’abril de 2020.
TERCER.- APROVAR la despesa amb càrrec al document comptable de retenció de
crèdit RC 200016536 imputat a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 00 99
denominada “COVID-19 Ajudes alimentàries menjadors” del pressupost general
municipal de l’exercici 2020 per un import de 98.000€, 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 90.640€ destinada a fer front a les obligacions derivades
dels ajuts referits en les disposicions anteriors.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de règim local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i
a la Tresoreria Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament
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i a la Gerència de La Farga, fent constar que els terminis per a la interposició dels
recursos que s’indiquen a continuació es troben suspesos durant la vigència de l’estat
d’alarma, per aplicació de les disposicions addicionals segona i tercera del Reial Decret
463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà a
la data de finalització d’aquesta situació.
I) Decret núm. 4391/2020, de 3 d’abril, relatiu a la proposta de preu màxim per la prestació
de serveis funeraris a l’Hospitalet de Llobregat, de conformitat amb la resolució de la
Generalitat de Catalunya número SLT/797/2020, d’1 d’abril, per la qual es declaren els
serveis funeraris de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària ocasionada
per la COVID-19 (núm. 10 i exp. 18192/2020), la part dispositiva del qual és, literalment,
la següent:
“PRIMER.- DECLARAR que, de conformitat amb l'apartat 1, a) de la disposició
addicional de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i en compliment del
previst a la resolució de la Generalitat de Catalunya número SLT/797/2020, d'1 d'abril, de
la per la qual es declaren els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió
de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, NO RESULTA NECESSARI, a
data d’avui, assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais
medicalitzats de l’Hospitalet de Llobregat una empresa funerària per a la prestació del
servei, sens perjudici que en un futur pròxim es pugui formular la corresponent proposta.
SEGON.- PROPOSAR, de conformitat amb l'apartat 1, b) de la disposició addicional de
la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis funeraris i en compliment del previst a la citada
resolució de la Generalitat de Catalunya número SLT/797/2020, d'1 d'abril, els preus
màxims per la prestació de serveis funeraris a l’Hospitalet de Llobregat següents:
PRESTACIO
Fèretre
Aïllaments sanitari (*)
Recollida (personal i material)
Organització i atenció al servei
Enferetrament
Cotxe fúnebre
Tramitació administrativa (52,44€),i certificat de defunció
(52,45€)
Cambra frigorífica
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (**)
PRESTACIO
Incineració
Tractament i preparació de cendres
Recollida i gestió de residus
Urna Mistral ( la més senzilla )
TOTAL (sense IVA)
IVA (21%)
TOTAL (*)

PREU
462,69
0,00
258,08
205,64
308,46
175,82
104,90
156,28
1.671,89
351,07
2.023,00
PREU
514,01
87,35
12,48
47,6
661,52
138,92
800,00

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,
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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, als òrgans directius,
al Servei de Programació I Pressupostos i a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a la Conselleria de Salut, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals i a la representació sindical d’aquest Ajuntament, fent constar
que els terminis per a la interposició dels recursos que s’indiquen a continuació es troben
suspesos durant la vigència de l’estat d’alarma, per aplicació de les disposicions
addicionals segona i tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel
COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciaran des del dia hàbil següent a la data de
finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la
Tresoreria Municipal.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga.”

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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 numero de
membres.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vamos a votar en contra se lo adelanto. Porque Ciudadanos no podemos apoyar una
modificación de crédito para determinar más de un millón de euros en inversiones
planteadas antes de la pandemia, como por ejemplo la inversión de la casa de la música, la
adquisición de una escultura para la memoria democrática, que está bien, adquisición de
locales, pavimentaciones de calles, etc. Que no son indispensables en este momento con la
que nos está cayendo.
Habrá tiempo si procede más adelante para abordar estos proyectos. Ahora estos recursos,
más escasos que nunca, tienen que destinarse a lo urgente, necesidades sanitarias,
económicas, sociales. Eso es lo que pensamos nosotros. Los ciudadanos de L’Hospitalet no
entenderán que destinemos una partida para una escultura mientras escasean las
mascarillas entre los funcionarios del ayuntamiento, en los centros de salud, residencias
para personas mayores, con discapacidad y un doloroso etc.
En fin, es fundamental revisar los presupuestos y adaptarlos a la pandemia. Por eso,
estamos en contra.

SRA. LOZANO (LHECP-ECG)
Permetin que comenci per fer una reflexió comú a les tres modificacions de crèdit que avui
es porten a consideració d’aquest ple, abans de referir-me al dictamen que ens ocupa.
L’Hospitalet En Comú Podem creiem que no se’ns escapa a cap dels grups municipals que
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l’emergència sanitària causada per la pandèmia del Coronavirus, però especialment el seu
impacte social, econòmic i laboral, sobre unes condicions de vida ja precàries de la
ciutadania, resultat de la inadequada gestió de la crisi del 2008 i la subsegüent retallada i
desatenció dels serveis públics essencials com la sanitat, l’educació i les cures i atenció a
les persones, fa poc més que il·lusori pensar que el pressupost que finalment s’executarà
aquest exercici 2020, serà el que es va aprovar a l’últim ple que vam celebrar pocs dies
abans de decretar-se l’estat d’alarma.
Ben al contrari, l’execució pressupostària s’allunyarà cada cop més del pressupost aprovat
per aquest 2020 i la raó és clara: no era possible preveure l’existència de tot un seguit de
necessitats absolutament essencials de la població, causades per una situació de força
major i a les que aquest ajuntament ha 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 seran un important
sobrecost pel pressupost anual, i tot i així insuficients per a minimitzar, amb sensibilitat
social, l’impacte de la crisi que obre la paralització de l’activitat econòmica, que ha ocasionat
ja a data d’avui els nivells d’atur, pobresa i precarietat més elevats dels últims 7 anys.
I tot això sense poder disposar més que del 20% 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 als diversos informes al respecte de la
Intervenció General que formen part dels expedientes.
Però partint de la base de que aquest exercici el pressupost executat estarà completament
allunyat de l’aprovat per motius aliens a l’equip de govern, no definirem els nostres
posicionaments en funció de la figura emprada, sinó de la procedència i destinació dels
crèdits objecte de modificació i de les prioritats polítiques que defineixen els mateixos.
Dit això, pel que fa a la l’expedient de modificació de crèdit núm. 6, de baixa per anul·lació
de crèdit extraordinari, L’Hospitalet En Comú Podem ens abstindrem per entendre que, més
enllà de les liquidacions i certificacions finals d’obra per al seu lliurament a l’administració,
un cop realitzada la major part de la inversió, no acabem de compartir ni el possible efecte
de dinamització sobre l’economia local, ni el caràcter estratègic o essencial pel
funcionament ordinari dels serveis municipals de la resta d’actuacions inversores a les que
es destinarà el crèdit objecte de modificació.
En base a tot lo exposat anteriorment, L’Hospitalet En Comú Podem expressarem la nostra
abstenció respecte aquest dictamen. Moltes gracies.

SR. BELLVER (PSC)
Per fer una reflexió d’alguna de les coses que han dit alguns companys portaveus, per
exemple del senyor de Ciudadanos i la senyora de L’Hospitalet En Comú Podem.
Pensem en el punt 11, el que fem és incorporar romanents de l’exercici anterior de
procediments d’inversions que ja venien en marxa. Ara el que fem és incorporar-los en
aquest exercici per finalitzar el procediment. No és que preguem la decisió de fer aquestes
coses que dotem. Ja es venien fer i el que hem de fer es acabar-les. Perquè son contractes
que ja es venien fent o procediments de contractes que estan en marxa. Per tant, no podem
aturar el procediment i el que hem de fer, és mantenir la dotació de l’exercici anterior.
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.
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ACORD 11.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 6 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 79/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 17889/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 4 vots en contra dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i 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; dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist els informes amb recomanacions número 21, 29 i 33/2020, de la Intervenció General.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
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servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits que integren la Modificació de crèdit 6 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, té per finalitat la dotació de crèdit necessari per al pagament de liquidació i
certificacions final d’obres, així com dotacions per diverses actuacions d’inversió d’Innovació
i Cultura i de Projectes Estratègics d’aquesta ciutat, finalitat que és indispensable per al
funcionament ordinari dels serveis que presta aquesta administració, així com dels diferents
equipaments municipals, donant continuïtat a diferents contractes d’obres i serveis i
contribuint a la dinamització de l’economia local, per garantir el benestar dels ciutadans i
ciutadanes d’aquesta ciutat.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA :
PRIMER.- DISPOSAR la continuació del present procediment d’aprovació de modificació de
crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat amb l’apartat quart
de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius que consten a la
part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 6 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 79/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit extraordinari (1.061.121,18 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS
CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL
ESTAT DE DESPESES
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
CAP 6 - INVERSIONS REALS
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

INICIAL
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
0,00
1.562.371,85
0,00
15.500.000,00
261.400.000,00
INICIAL
90.100.000,00
110.882.200,07
2.302.000,00
18.416.806,32
500.000,00
8.461.390,80
8.406.553,49
7.051.049,32
15.280.000,00
261.400.000,00

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.145.772,29
0,00
4.710.427,19
0,00
27.856.199,48
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
428.418,61
151.943,44
0,00
253.017,96
0,00
25.853.823,04
1.168.996,43
0,00
0,00
27.856.199,48

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-161.808,76
161.808,76
0,00
0,00
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
0,00
1.562.371,85
23.145.772,29
20.210.427,19
289.256.199,48
DEFINITIU

90.528.418,61
111.034.143,51
2.302.000,00
18.669.824,28
500.000,00
34.153.405,08
9.737.358,68
7.051.049,32
15.280.000,00
289.256.199,48

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto a esta modificación de crédito que asciende a más de 97.000 euros, que tiene
como finalidad atender las obligaciones relativas a los gastos generales correspondientes al
alquiler de edificios y otras construcciones, prestación de servicios de redacción, corrección
y traducción lingüística, de comunicación interdisciplinar y de comunicación digital y nuevas
tecnologías y de difusión en medios de comunicación públicos. Expresamente en el
dictamen para la modificación de crédito se habla que esto es imprescindible para el
funcionamiento ordinario, entonces no entendemos como no está previsto en los
presupuestos de manera inicial.
Tienen que hacer una vez más una modificación de crédito ahora para hacer frente al pago
de estas facturas que como digo son, corrección lingüística, tema de medios de
comunicación, redacción y máxime en un momento como nos encontramos.
Entendemos que el expediente estaba redactado antes del estado de alarma, el 11 de
marzo, pero en cualquier caso no lo vemos bien en el sentido de que ustedes mismos en el
expediente hablan de que es para el funcionamiento ordinario. Entonces no entendemos el
porqué de la modificación de crédito. Nosotros no apoyaremos esta modificación. Gracias.

SRA. LOZANO (LHECP-ECG)
Donant per reproduïdes les reflexions efectuades al punt anterior i, per tant, partint de la
base de que el punt de vista de L’Hospitalet En Comú Podem pel que fa a la modificació de
crèdit núm. 7, té a veure amb els crèdits de procedència i als que finalment s’assigna la
dotació pressupostària objecte de modificació, passo a fer algunes consideracions.
Estem parlant d’una modificació procedent de l’exercici anterior per al pagament d’una
obligació que no es va liquidar aleshores, corresponent a un total de 97.202 euros en
concepte de servei de publicitat i propaganda, proporcionat per la societat municipal de La
Farga, sense que s’hagi dotat pressupostàriament a l’exercici 2020, tot i que era
perfectament previsible que calia procedir al seu pagament.
Tenint en consideració que no es tracta d’una necessitat imprevisible de tresoreria, així com
el fet de que és possible que, donada la situació d’emergència actual, aquest romanent de
crèdit hagués estat més oportú destinar-lo a alguna altra finalitat de caràcter essencial per la
ciutadania o el funcionament dels serveis públics a la ciutat; en base a l’anteriorment
exposat, L’Hospitalet En Comú Podem ens abstindrem en aquesta votació. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Nosotros también estamos en contra de este acuerdo, porque entendemos que no podemos
avalar al gobierno municipal que se ve obligado a modificar los presupuestos de este año
para pagar facturas que se le han quedado ahí en el cajón de La Farga. Es injustificable
esta descoordinación, una empresa pública de nuestra titularidad. Llevamos años
advirtiendo de esa mala gestión, teniendo que hacer cajones de sastre, con modificaciones
de crédito. Lo metemos todo ahí. Lo hemos dicho, a nosotros no nos ha gustado nunca. No
nos cansaremos de decir que hay que mejorar la gestión. Las modificaciones de crédito sólo
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se justifican cuando se puede, no se puede hacer de la excepción, la norma.
Resulta sangrante, hay que prever estos pagos que son para propaganda y luego tiramos
de movimiento de crédito, por no hablar de otras cuestiones que no vienen al caso.
Entendemos que no podemos estar de acuerdo con ello. Si bien es verdad que algunas
modificaciones se justifican, a veces, hay algo que nos pilla sobrevenido, en cambio otras
no, contratos que caducan, margen de prórroga, se acaba la prórroga, incluso advertencias
de la fiscalización del gobierno, que les dicen que evidentemente no está bien y siguen
ustedes erre que erre, no sé por qué.
Tienen ustedes capacidad para hacerlo mejor. Podemos pensar mal, si, regular, también,
pero no queremos pensar mal. Ni que hay mala intención o dejadez o falta de
responsabilidad para que no pase. No vamos a pensar eso, pero alguien mal pensado lo
podía suponer. Para evitar eso, es necesaria la transparencia absoluta. No lo vamos a
apoyar, a tenor de lo que nos dice en la réplica el señor Fran Belver, entendemos que no
está bien hecho. Lo tenemos que manifestar aquí. Votaremos en contra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votarem favorablement, podem coincidir amb la resta de grups que hi ha modificacions de
crèdit en el pressupost inicial, però veient algunes intervencions pensàvem que era un altre
expedient i mirant aquest expedient únicament parla de modificacions de crèdit per tal de
destinar aquest diners a la Farga per pagar una sèrie de qüestions de lloguer de locals o
propi funcionament, cal dir que la Farga, és una empresa publica on participa l’ajuntament
amb la seva junta de decisió i capital.
Únicament manifestar que votarem a favor. Compartir que hi ha masses modificacions de
crèdit, però aquesta està bastant justificada, una societat anònima pròpia de l’ajuntament de
L’Hospitalet.

SR. BELLVER (PSC)
Sí gràcies. Ara el senyor Toni García feia esment. Fem una modificació de crèdit perquè el
que estem pagant, ho saben perfectament els portaveus municipals, són serveis prestats
per la Farga en el any 2019, per això hem de fer una modificació de crèdit.
Perquè evidentment en el pressupost 2020, no estan els serveis del 2019. Saben vostès
quines han estat les dificultats a la Farga en el model de relació, si és mitjà propi si no ho
és? Si és una prestació de serveis directes? Això és el que ha fet que durant l’any 2019 no
s'hagi pogut fer front al pagament d’aquests serveis prestats per la Farga que han passat
per aquesta casa en el moment de donar la gestió, en el moment de l’encàrrec de serveis, i
que han passat en el consell d’administració i que vostès també estan presents. A banda del
debat jurídic que es pugui tenir, de quina ha de ser la relació, el que és evident, és que si la
Farga presta uns serveis a l’ajuntament, l’ajuntament els ha de pagar. Amb aquestes
dotacions el que fem es pagar serveis prestats en l’any 2019.
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.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 7 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 81/2020, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT
EXTRAORDINARI. (EXP. 17668/2020)
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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 en contra dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González 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, adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VISTA la Resolució del Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda
núm. 2247/2020, de 21 de febrer, per la que s’aprova la liquidació del pressupost de
l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per a l’exercici 2019.
ATÈS que en l’apartat 3r de l’esmentada resolució es declara, que del romanent de
tresoreria per a despeses generals a 31.12.2019 es destina l’import de 2.452.535,75 euros,
a atendre les obligacions pendents d’aplicar al pressupost i comptabilitzades en el compte
413.
ATÈS l’informe núm. 11/2020 de la Intervenció General sobre la liquidació del pressupost
general de l’exercici 2019 apartat IX.3 Romanent de Tresoreria per a despeses generals
2019 corregit.
VIST l’article 177 del Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, que permet finançar crèdits
extraordinaris amb càrrec al romanent de tresoreria per a despeses generals i l’article
36.1.a) de RDL 500/1990 pel que es desenvolupa el capítol 1r del títol sisè de la Llei
39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de
pressupostos; en relació al finançament de crèdits extraordinaris amb càrrec al Romanent
de Tresoreria per a despeses generals.
ATÈS l’article 5.2 de les Bases d’Execució del Pressupost Municipal d’enguany, pel que es
determina que l’aprovació del present acord és competència del Ple Municipal a proposta
del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
Vist l’informe amb observacions, número 30 i 34/2020, de la Intervenció General.
VISTA la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es
declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel
COVID-19 (BOE núm. 67 de 14 de març de 2020), modificat pel Reial Decret 465/2020, de
17 de març (BOE núm.73, de 18 de març de 2020), segons la qual “Se suspenden términos
y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del
sector público.(…)”.
VIST l’apartat quart de l’esmentada Disposició addicional tercera segons el qual “Sin
perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, desde la entrada en vigor del presente
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real decreto, las entidades del sector público podrán acordar motivadamente la continuación
de aquellos procedimientos administrativos que vengan referidos a situaciones
estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma, o que sean
indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los
servicios.”
ATÈS que el procediment relatiu a la tramitació d’aprovació de l’expedient de modificació de
crèdits que integra la Modificació de crèdit 7 del Pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici
2020, té per finalitat la dotació de crèdit necessari per atendre les obligacions pendents al
pressupost i comptabilitzades en el compte 413, i relatives a despeses generals
corresponents a lloguer d’edificis i altres construccions, prestació de serveis de redacció,
correcció i traducció lingüística, de comunicació interdisciplinar i de comunicació digital i
noves tecnologies i de difusió en mitjans de comunicació públics, finalitat que és
indispensable per al funcionament ordinari dels serveis que presta aquesta administració.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- DISPOSAR la continuació de la tramitació del present procediment d’aprovació
de modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament per l’exercici 2020, de conformitat
amb l’apartat quart de la Disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, pels motius
que consten a la part expositiva d’aquest Acord.
SEGON.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 7 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 81/2020 en la modalitat de Crèdit
extraordinari per import de 97.202,80 euros corresponent a obligacions pendents de
l’exercici 2019 comptabilitzades en el compte 413; finançat amb Romanent de Tresoreria
per a despeses generals segons es recull en la Resolució núm. núm. 2247/2020, de 21 de
febrer de liquidació del pressupost de l’exercici 2019, d’acord amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.145.772,29
97.202,80
4.710.427,19
0,00
27.856.199,48
97.202,80
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
428.418,61
0,00
151.943,44
97.202,80
0,00
0,00
253.017,96
0,00
0,00
0,00
25.692.014,28
0,00
1.330.805,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.856.199,48
97.202,80

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
0,00
1.562.371,85
23.242.975,09
20.210.427,19
289.353.402,28
DEFINITIU

90.528.418,61
111.131.346,31
2.302.000,00
18.669.824,28
500.000,00
34.153.405,08
9.737.358,68
7.051.049,32
15.280.000,00
289.353.402,28
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TERCER.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
QUART.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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 numero de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy brevemente. En este caso la modificación de crédito que nos presentan por un importe
de 500.000 euros destinados a hacer frente a la crisis del coronavirus, entendemos que está
plenamente justificada. Un motivo sobrevenido en el que se necesitan fondos, una
modificación de crédito para poder hacer frente a la crisis.
Por tanto nuestro voto en este caso será a favor. Muchas gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Sra. Marín. Davant d’un context de múltiples crisis, democràtica, social,
econòmica,... relacionades amb l’alerta sanitària per la pandèmia del COVID-19, i amb molta
gent en una situació molt delicada, cal reivindicar una política útil i que posi al centre les
necessitats i preocupacions de les persones, i en això al municipalisme hi tenim molt a dir.
Precisament per aquest motiu, resulta encara més incomprensible no poder disposar
legalment a data d’avui, més que del 20% del superàvit d’aquest ajuntament corresponent a
exercicis anteriors.
Això comporta que per abordar la crisi econòmica i social a la que ens haurem d’enfrontar
un cop superem la primera etapa de 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, per a que es puguin abordar les polítiques
necessàries per a la protecció de la població de les conseqüències de la pandèmia, de
manera que les despeses extraordinàries i reforços en la contractació derivats d’aquesta
crisi, tant en serveis i promoció socials, necessitats habitacionals, atenció a les persones,
neteja, desinfecció, seguretat ciutadana i materials de seguretat (EPI) d’empleades i
voluntàries municipals, no computin com a regla de despesa i sostre de despesa.
També en Capítol I, permetent superar els límits de la massa salarial, en base a l’anterior,
per a la contractació de personal amb caràcter temporal i extraordinari que atengui aquests
serveis.
Precisament pels motius abans exposats i donada la situació de força major, ens sembla
lamentable donada l’existència de superàvits anteriors, però absolutament justificat,
absolutament imprescindible el recurs a un crèdit extraordinari amb càrrec al fons de
contingència d’execució pressupostària, per tal d’atendre les despeses del projecte
actuacions contingències COVID-19 que se’ns porta a consideració, i al que en sentit
favorable s’ha referit la nostra portaveu en un punt anterior de l’ordre del dia.
Per tant, en base a l’anteriorment exposat, LHECP ens posicionarem favorablement
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respecte a aquest dictamen. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien, gracias. Esta es una de las modificaciones de crédito en la que estamos de
acuerdo. Se justifica plenamente y obviamente la vamos a votar a favor. Creemos, a parte
es de conciencia, y que esto es una cosa que, a nuestro entender, está bien hecha.
Pero fíjese, como no puede ser de otra manera, cuando debemos estar a favor de una
modificación de crédito porque se justifica perfectamente y hay muchas, no quiere decir que
no se justifiquen la gran mayoría, pero algunas modificaciones no se hacen correctamente o
son formas de hipocresía del gobierno, y la forma de ver la gestión nosotros no la vemos así
y por eso muchas veces sin acritud, pero aplicando lo que entendemos, pues de alguna
manera nos oponemos a esas modificaciones de crédito, y es por eso un fundamento,
porque creemos que muchas veces hasta Intervención pone reparos. Luego se corrigen o
no se corrigen, o no son esenciales, pero la cuestión es que se miran también desde otro
punto de vista, no solamente el nuestro, sino el de Intervención, como reprendiendo algunas
veces estas cosas, o sea no nos lo inventamos.
Y en este momento se demuestra claramente, no por mí sino por los demás grupos, que a
veces ponen reparos a estas modificaciones de crédito, que cuando están bien
fundamentadas cuando son de justicia incluso, cuando son sobrevenidas, estamos a favor,
sin ningún problema y creemos que esta vez está bien hecha y ojalá hubiéramos podido
hacer más.
O sea que votaremos a favor para que vean ustedes, señores del gobierno, que no todas
las modificaciones de crédito las votamos en contra, porque sería absurdo además, pero
claro la mayoría están también… me sabe mal que no entiendan que son distintas formas
de prioridades y de ver la gestión.
Nada más, como digo, votaremos a favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya estem d’acord amb
aquesta modificació de crèdit per crear una partida de 500.000 euros per fer front a les
necessitats derivades del COVID-19.
Des del nostre grup municipal, tal i com hem manifestat en diferents reunions amb els
portaveus, a les Juntes de Portaveus, ens agradaria que l’equip de govern ens anés
informant de manera periòdica de com es va gastant aquesta partida.
També demanem a l’ajuntament, i crec que així ho farà, que si són més diners necessaris
per fer front a aquest tipus de necessitats del COVID-19, a aquesta crisi social i sanitària,
que segur que necessitarem molt més diners que aquests 500.000 euros, que també
comptaran amb el suport d’aquest grup polític.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu. També com deia l’Alcaldessa, agrair el suport a aquesta modificació de crèdit. I
dir-los arrel del que comentava el Sr. Toni Garcia, que els hi farem arribar en quin punt
estem ara mateix de despesa, i dir-los que ja hem superat els 500.000 euros. Amb la qual
cosa, ja els anuncio que en algun moment haurem de fer una modificació de crèdit, perquè
en crèdits compromesos ja estem per sobre dels 500.000 euros que vam dotar inicialment al
fons de contingència.
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SRA. ALCALDESSA
Això és ben segur. Seran molts recursos que necessitarà aquest ajuntament. Esperem
comptar amb el suport i amb els recursos econòmics d’altres administracions. Això en tot
cas ja serà un debat en un altre moment, però crec que l’única fórmula per sortir d’aquesta
situació és a través de la suma de tots, sinó difícilment ens en sortirem.
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.
ACORD 13.- RELATIU A L’APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE
CRÈDIT NÚM. 8 DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020,
CORRESPONENT A L’EXPEDIENT 82/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI. (EXP. 18324/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATES que la Junta de Govern Local, en sessió Extraordinària i Urgent, de data 13 de març
de 2020, ha aprovat l’expedient AJT/18158/2020, el tenor literal del punt tercer de l’acord
d’aprovació, és el següent:
“TERCER.- APROVAR el projecte de despeses “Actuacions contingències COVID-19” i la
modificació de crèdits per import de 500.000 euros, en la modalitat de crèdit extraordinari
amb les aplicacions pressupostàries 01.3111.226.99.00/ 626.00.00, per import de 250.000
euros cadascuna.
Les esmentades aplicacions pressupostàries i aquells que es puguin crear amb consignació
inicial zero, en funció de la naturalesa de la despesa, vincularan quantitativa i
qualitativament. Aquesta modificació de crèdits es finançarà amb càrrec al fons de
contingència d’execució pressupostària -02.9291.500.00.00 -. Declarada la finalització de la
situació de perill es formalitzarà la corresponent modificació de crèdit per reposar el saldo
sobrant a l’esmentat fons de contingència”.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha de seguir 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
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7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vist els informes amb recomanacions número 31 i 35/2020, de la Intervenció General.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- RATIFICAR l’aprovació inicial de la modificació de crèdit 8 del pressupost de
l’ajuntament per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 82/2020 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/Crèdit extraordinari (500.000,00 euros) d’acord amb el detall que figura
a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23.242.975,09
0,00
4.710.427,19
0,00
27.953.402,28
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
428.418,61
0,00
249.146,24
250.000,00
0,00
0,00
253.017,96
0,00
0,00
-500.000,00
25.692.014,28
250.000,00
1.330.805,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.953.402,28
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.781.033,46
90.097.210,71
3.320.577,54
0,00
1.562.371,85
23.242.975,09
20.210.427,19
289.353.402,28
DEFINITIU

90.528.418,61
111.381.346,31
2.302.000,00
18.669.824,28
0,00
34.403.405,08
9.737.358,68
7.051.049,32
15.280.000,00
289.353.402,28

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
dels punts 14 i 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 numero
de membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Primer m’havia demanat la paraula el Sr. Belver.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Per fer, no tant una presentació perquè ja és conegut, però sí
alguns comentaris respecte a aquests dos dictàmens.
El primer és donar compliment als criteris on es fixen que les inversions financerament
sostenibles que s’executen amb els romanents dels anys anteriors positius, es van donar
compte en els exercicis posteriors de la seva execució. Està el detall si algun grup té alguna
qüestió, ja entrarem en el detall que plantegi algú.
I el segon dictamen, aquest ja és més rellevant, que és el de donar compte de la liquidació
de l’exercici 2019. Jo intento no avorrir-los, el temps és poc, per tant, els donaré algunes
dades, alguna informació per situar aquesta liquidació.
La liquidació de l’any 2019 ha estat una liquidació positiva. Seguint ja uns anys de bona
salut financera per part d’aquest ajuntament, i les grans dades d’aquesta liquidació ens
diuen que tenim un superàvit pressupostari de 4,2 milions d’euros, que hi ha 9,2 milions
d’euros de romanents de tresoreria disponible, i que aquestes dues grans xifres són el que a
través de la Federació Espanyola de Municipis hem demanant al govern d’Espanya, que
puguin ser destinats per una banda a fer front als efectes del coronavirus en aquests
moments de l’estat d’alarma, i després especialment els romanents positius de tresoreria
per rellançar, per reactivar l’economia, l’activitat, un cop superat l’estat d’alarma.
Aquestes són dues peticions que s’han formular al govern d’Espanya en aquests moments.
La Sra. Lozano ha fet referència en alguna intervenció, el que tenim autorització per fer front
en aquests moments, és per utilitzar fins el 20% del superàvit pressupostari.
Per tant, dir que tenim un resultat pressupostari positiu, que el romanent de tresoreria és
positiu, que l’estalvi net d’aquest ajuntament també és positiu, que tenim un endeutament
bancari baix. Estem en el 30,6% d’endeutament respecte a l’ingrés comú i el pagament als
nostres proveïdors de factures registrades, és de 5,8 dies d’entrada de factures.
Altres elements que es tenen en compte en la liquidació, el tema de la regla de la despesa,
aquest és el nivell. Aquest és l’element que incomplim, ja el vam incomplir l’any 2018 com la
majoria dels ajuntaments, perquè, com saben, per una banda l’execució del nivell
d’inversions durant el mandat municipal no és homogeni, i la concentració de la major
despesa d’inversions al final del mandat fa que això succeeixi. En el cas del 2019 correspon
aquest incompliment per 1,5 milions d’euros aquesta major inversió de la que estava
prevista i per tant, ens fa saltar la regla de la despesa, i l’impacte en el Capítol 1 de la
modificació que afectava a la jubilació anticipada dels policies locals, dels guàrdies urbans
dels ajuntaments.
Una dada que crec que és rellevant per coses que han anat sortint ja durant el Ple, i que
sempre surt quan fem aquests debats de caire econòmic. Mirin, el pressupost inicial de
l’ajuntament l’any 2019 era de 247,9 milions i el pressupost liquidat és de 325,9 milions. Hi
ha un diferencial de 78 milions d’euros. Això sota la nostra perspectiva explica que aquest
govern es mou molt, es mou molt per aconseguir més recursos de totes les administracions
que pot, per poder fer més polítiques, per poder fer acció, per poder atendre en millors
condicions als nostres ciutadans i ciutadanes, i això administrativament vol dir fer
modificacions de crèdit.
Per tant, fer modificacions de crèdit, sí, però fer modificacions de crèdit fonamentalment per
incorporar romanents. Tant és així que si vostès miren justament això de les modificacions
de crèdit, veuran que el 95% de les modificacions són per aquesta generació de crèdits que
venen d’altres administracions, i només el 5% són per bellugar, per moure conceptes
pressupostaris interns del propi ajuntament, i que habitualment venen donats per que
s’agafen de menor despesa d’interessos del deute i es doten per despesa corrent.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Respecto al punto número 14 sobre el grado de cumplimiento de las
inversiones financieramente sostenibles, desde el Partido Popular observamos que en el
año 2015, las inversiones financieramente sostenibles ascendieron a un importe de más de
3 millones de euros, en concreto 3.500.000 euros, destinados básicamente a mejoras en la
vía pública y en parques y jardines, y que el grado de cumplimiento en este punto fue de un
porcentaje del 61%.
Respecto al año 2016 ese importe ascendió a más de 20 millones de euros, obligaciones
también que iban dirigidas a lo mejor a la vía pública, a l’enllumenat públic, a temas de
medio ambiente y de gestión del patrimonio. En este caso el grado de cumplimiento en este
punto fue del 67%.
En el año 2017 las inversiones ascendieron a un importe de más de 11 millones de euros.
También para mejorar vía pública, enllumenat públic, medio ambiente y en este caso temas
d’ensenyament. Vemos que el grado de cumplimiento fue del 52%.
Respecto al año 2018 el importe ascendía a más de 4 millones de euros. A 31 de diciembre
del año 2019 todavía estaban pendientes de ejecución todas las inversiones que estaban
previstas.
Nosotros entendemos evidentemente, como ha dicho el portavoz del Partido Socialista, que
no se pueden hacer de hoy para mañana todas las cosas, y evidentemente es un proceso,
pero también nos sorprende que 5 años después de un remanente de más inversiones
financieramente sostenibles en el año 2015, por un importe de más de 3 millones de euros,
que todavía falte casi un 20% por ejecutar. El CEP sería un ejemplo muy claro 5 años
después.
Por tanto, tomamos nota y en cualquier caso nos damos por enterados, pero entendemos
que el grado de cumplimiento es bajo.
Respecto al siguiente dictamen sobre la liquidación del presupuesto del año 2019, como
bien decía el teniente de alcalde, en términos generales la liquidación del presupuesto
cumple con los objetivos de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera, pero
incumple la regla de gasto que a 31 de diciembre es de más de 1.400.000 euros.
Como bien decía también, tenemos un remanente de tesorería de más de 9 millones de
euros y el resultado del superávit provisionalmente asciende a más de 4 millones de euros.
Nos consta que desde mi grupo parlamentario en el Congreso, el Partido Popular también
está intentando que desde el gobierno de la nación el superávit se pueda destinar a los
gastos que se deriven de la crisis sanitaria, la parte íntegra del superávit, en nuestro caso,
de más de 4 millones de euros y en cualquier caso el remanente de tesorería, para que se
pueda incentivar la economía, nuestra economía local.
Vemos en el mismo informe de Intervención, respecto al tema de la liquidación, que nos
muestran datos reveladores como el resultado de controles efectuados que detectan, según
el informe de Intervención, incidencias en materia de ingresos en 16 expedientes.
Incidencias en materia de ingresos en 16 expedientes. De las incidencias en materia de
ingresos detectadas, 9 expedientes han sido gestionados por el Àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
Y los 7 expedientes restantes con anomalías, han sido tramitados por el Servei de Comerç,
Esports, i l’Òrgan de Gestió Tributària.
Nosotros también en el capítulo de ingresos hemos observado un descenso en la previsión
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que se hizo por parte del gobierno municipal y destaca especialmente la diferencia
proporcionalmente de las transferencias que recibimos del Área Metropolitana de Barcelona.
También observamos la mala planificación respecto a lo que pensaban ingresar por canon.
Respecto a los porcentajes de recaudación neta en derechos reconocidos del ejercicio
2019, ha sido de un 92%, inferior en un 7% respecto al ejercicio 2018 que fue del 100,29%.
Mientras que en los gastos comprometidos presentan una ejecución de un 82%, las
obligaciones reconocidas netas respecto a las previsiones definitivas se han ejecutado en
un 82,75%.
Respecto al tema de las modificaciones de crédito, a lo largo del año 2019 se produjeron
199 expedientes de modificación, eso significa que tocaba una modificación cada 48 horas y
a nuestro entender es una mala planificación que confirma que en ese momento, cuando se
votó el presupuesto del 2019, acertamos porque realmente con 199 modificaciones de
crédito, del presupuesto inicial a lo que realmente se liquida dista bastante.
En cualquier caso, simplemente recordar que el mismo informe de Intervención dice y
asegura que el gobierno de la ciudad está abusando de las modificaciones de crédito.
Muchas gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies. Voldríem en primer lloc fer un reconeixement a la tasca que desenvolupen tant les
treballadores municipals, com la pròpia Intervenció d’aquest Ajuntament, especialment en
les actuals circumstàncies, que han estat treballant per a fer possible que puguem tenir a les
nostres mans tots els informes i documents que avui se’ns porten a consideració als
diversos punts de l’ordre del dia.
I 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 ja hem situat recurrentment al llarg del ple d’avui i plens anteriors: el fet que
l’execució pressupostària durant l’exercici 2019 ha estat allunyada del pressupost
inicialment aprovat, no només pel que fa a la seva excessiva freqüència, sinó també pel que
fa a la destinació que es dóna a aquests crèdits, que defineix prioritats polítiques no sempre
coincidents amb les definides al pressupost inicial, d’aquí que no sempre haguem coincidit
des del nostre grup municipal en oportunitat de les mateixes, més enllà de la posició política
respecte a l’aprovació del mateix, que ja vam expressar en el seu moment.
Pensem que tampoc es pot deixar de tenir present l’informe d’Intervenció sobre la liquidació
del pressupost, que figura a l’expedient del dictamen 16, al que per tant no m’hi referiré
posteriorment, i que assenyala entre els elements a tenir en consideració, haver tramitat,
malgrat les objeccions essencials de la Intervenció, pròrrogues en la prestació de serveis no
previstes a les condicions contractuals.
O el fet de que la totalitat dels 38 acords fiscalitzats l’any 2019 amb omissió de fiscalització
prèvia, ja 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. I si els classifiquem per
àrees, 15 dels mateixos corresponen a l’àrea d’Innovació i Cultura, el 39,47%.
Motius pels quals mantenim les nostres reserves respecte a la liquidació d’aquest
pressupost 2019. Moltes gràcies.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Alcaldesa. Nos damos por enterados del grado de cumplimiento de las inversiones
financieramente sostenibles del mandato anterior.
En el mandato anterior ya les advertimos del insuficiente nivel de ejecución de las
inversiones y aquí lo vemos confirmado con las inversiones financieramente sostenibles.
Según la memoria que nos han presentado del 2016 hay una ejecución del 67%; del 2017
del 50% y del 2018 lamentablemente todas las actuaciones se encuentran pendientes de
ejecutar. Lo que nos critican diciendo que si de aquí, que si los plazos, que si una entra el
año que viene, que si otra… total que al final a lo que sí hacemos caso un poco es a lo que
leemos y se desprende de los propios informes que hay también muchas veces de las
propias… que comenta esto.
Sobre el 15, nos damos por enterados de la liquidación del presupuesto del año pasado.
Son muchos los datos interesantes que se pueden destacar: los más de 72 millones de
deuda viva que tenemos con entidades bancarias; los 916.619 euros en obligaciones
reconocidas financiadas con remanente de tesorería cargadas de contrataciones
irregulares, y no me lo invento yo, así viene en la documentación, porque a veces uno dice
cosas y da la sensación que se lo inventa o malinterpretamos la documentación que viene
en los expedientes.
Es especialmente relevante la baja ejecución del Capítulo VI de Inversiones reales, que
asciende únicamente al 32,49% respecto de los créditos definitivos, empeorando la
ejecución del ejercicio 2018 que fue de un 38,85%. Esto no es que lo diga yo, que lo diga
este portavoz, sino son palabras textuales del informe de Intervención, que me figuro yo y
estoy seguro que sabe bastante más que este portavoz.
Mire, el Ayuntamiento ha incumplido la regla de gasto en el momento de la liquidación del
presupuesto del primer ejercicio del plan económico financiero, ya que esta presenta un
margen negativo de gasto computable a 31 de diciembre de 2019 respecto al 31 de
diciembre de 2018 de 1.456.335,68 euros. Lo han dicho aquí otros grupos, creo haberlo
oído. No solamente lo observamos nosotros, supongo que igual pienso yo, a ver si es que
he leído mal, a ver si es que nos hemos informado mal, a ver si es que no interpretamos
bien los expedientes, pero no, parece ser que coincidimos la mayoría de los grupos en estas
cosas.
Pero mire, no todos los datos son negativos. Hay que darle al César lo que es del César.
Sra. Alcaldesa, veo que lo recoge con cara sonriente, siempre es bueno eso. Los actos de
validaciones administrativas y reconocimientos de crédito, llevados a término por el gobierno
municipal a lo largo del ejercicio 2019, han sido de 346, produciéndose una disminución, en
número de facturas y en importes, respecto del ejercicio anterior, 617 obligaciones en el
2018, con un decremento del volumen total de los créditos validados y reconocidos que ha
pasado de los 9.676.855,40 a los 2.668.851.
Pero en fin, no aburriremos con cifras. La cuestión es que ahí se ve que se ha mejorado y
no nos duelen prendas en reconocer que cuando el gobierno hace una cosa que se mejora,
hombre, decírselo. Que no se me enfaden cuando les digamos que en alguna cosa no
estamos de acuerdo, o que creemos a nuestro saber y entender, por lo que leemos en
expedientes o por lo dicen los órganos de fiscalización del gobierno que hay cosas que se
pueden mejorar.
No diré que se hacen tan mal, hombre, para que no se me enfade la Sra. Núria Marín, que
de verdad me gusta cuando sonríe. No quiero que se enfade, que está la cosa muy
achuchada y estamos pasándolo muy mal para tener enfados permanentes.
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Así que admitan que la oposición obviamente está para ver, para decir, y para decir lo que
cree que a su modo de entender no está bien, lo que se puede mejorar y no hay por qué
enfadarse, pero fíjense que al final cuando entendemos que algo se ha mejorado, también
se lo decimos señores del gobierno, porque es justo, es justo reconocer cuando se hace un
buen trabajo.
El otro día reconocimos, saliendo del contexto este, que la Guardia Urbana había hecho una
detención importante y rápida y se lo reconocimos. El buen trabajo hay que reconocérselo,
lo haga quien lo haga, aunque sea nuestro rival político, nuestro adversario político y eso es
lo que hacemos en Ciudadanos, o intentamos hacer, aunque no siempre lo conseguimos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies. Per posicionar-nos sobre el número 14 i per donar-nos per assabentats.
Manifestar en aquest punt que aquest ajuntament en els darrers anys ha tingut un superàvit
en les diferents liquidacions dels pressupostos. Al 2015 vam tenir un superàvit de més de
3,5 milions d’euros, al 2016 un superàvit de més de 20 milions d’euros, al 2017 de més de
11 milions i al 2018 un superàvit de més de 4 milions d’euros.
Crec que seria positiu que aquest ajuntament es pogués ajustar el màxim possible als
pressupostos aprovats inicialment, i no haguéssim de fer com fem cada any de tenir unes
grans quantitats de romanents de tresoreria. Romanents i superàvit que l’Estat ens obliga en
primera instancia a fer pagar en deute, i cada any en aquest Ple hem de fer la petició al
govern de l’Estat espanyol, perquè aquests diners no serveixin per amortitzar deute sinó per
fer inversions, perquè a més aquest ajuntament està sanejat, com la gran majoria
d’ajuntaments del nostre país.
I això és degut a una llei que cal recordar que es conseqüència de la crisi econòmica del
2008, quan el Partit Popular i el Partit Socialista van decidir modificar l’article 135 de la
Constitució, posant com a prioritat pagar el deute i on el govern del Partit Popular amb la llei
d’estabilitat financera el que va fer és centrifugar el deute de l’Estat als ajuntaments i a les
comunitats autònomes.
Per tant, és molt urgent que en aquests moments de crisi social i econòmica, aquesta nova
crisi no la pagui la ciutadania, ni tampoc els ajuntaments que majoritàriament sempre han
tingut els comptes sanejats, i és per aquest motiu que des d’Esquerra Republicana de
Catalunya reclamem al govern que modifiqui la llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat,
per permetre que els ajuntaments puguin generar un dèficit en exercicis pressupostaris i
també fer efectiva l’eliminació de la regla de la despesa.
Perquè des dels ajuntaments hem de tenir encara molts més recursos econòmics i eines,
sobretot en aquests moments, per fer front a aquesta crisi sanitària, social i econòmica que
estem patint, i no únicament val aquesta modificació que s’ha fet del 20% d’aquest
superàvit, sinó que hem de tenir molts més recursos per poder invertir al servei de les
persones, perquè, com deia abans, els ajuntaments no estan endeutats, els ajuntaments
han de poder utilitzar aquest superàvit en desenvolupar polítiques al servei de les persones.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Un moment Alcaldessa, perdoni’m. Per alguna qüestió que s’ha dit, molt ràpidament.
La portaveu del Partit Popular parlava del percentatge de l’execució de les inversions
respecte a la incorporació dels romanents. Pensi que els percentatges que vostè deia, vostè
els treia directament des de l’executat respecte del romanent i no seria exacte. El
percentatge és respecte del que està... no dels preus de licitació, sinó dels preus
d’adjudicació. Com les adjudicacions són per sota, els percentatges d’execució són bastant
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més alts.
I després una cosa que sí que m’ha agradat molt sentir-l’hi, era quan parlava de que vostè
vol que puguem dedicar el 100% del superàvit a la COVID. No ho podem fer perquè vostès
van aprovar una llei que no deixa. Per tant, si el Partit Popular ara se les dóna de que
aquesta es la solució, benvinguda i espero que ens ajudi.
Nosaltres ja hem demanat al govern d’Espanya que modifiqui això i no només per la COVID19, sinó en exercicis següents que el superàvit sigui de lliure disposició, encara que sigui
per després anar al consolidable, però com a mínim que sigui de lliure disposició per als
propis ajuntaments.
Quan el Sr. Miguel García deia “tots els grups coincidim en que no es compleix la regla de la
depesa”, no, no, clar, jo també ho he dit, que no l’hem complert, però fixin-se que sense
complir la regla de la despesa, tenim superàvit. El que no té sentit és que tinguem una regla
de la despesa, això és el que no té sentit, perquè la regla de la despesa fa que encara que
les administracions tinguin una situació sanejada, no puguin destinar diners a allò que
considerin necessari per als seus veïns i veïnes.
Perquè no és que els diners hagin generat dèficit. No, hem gastat més del que diu la regla,
però malgrat tot continuem tenint superàvit. Per tant, el que no té sentit és tenir aquesta
magnitud de la regla de la despesa.
I en la seva intervenció, el Sr. Toni Garcia, en feia referència i no ens enganyem, aquí el que
fa el govern central, el que ha fet en els últims anys des de la modificació de la llei
d’estabilitat del Partit Popular, era quadrar els comptes davant d’Europa en el sentit del
dèficit, fent que els ajuntaments aportin superàvit per compensar els dèficits de les
comunitats autònomes i el govern central.
Per tant, ells fan els dèficits, nosaltres estem obligats a fer superàvit i acaben fent una llei de
sostenibilitat i d’estabilitat financera exclusivament per als ajuntaments, el que és un
contrasentit agafis per on ho agafis.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muchas gracias. Sí, podemos estar de acuerdo en muchas cosas, Sr. Fran Belver.
Estamos de acuerdo en que gestionamos un presupuesto importante, estamos de acuerdo
en que al final también hay una parte que no se puede gastar, porque vino de una ley que
se hizo cuando se hizo, que sería bueno intentar librar a los ayuntamientos de esa ley, para
que los ayuntamientos que evidentemente demuestran buena gestión y tal, puedan utilizar
ese superávit en lo que consideren oportuno para beneficio social.
Pero fíjese, es que claro, presumir de superávit es sencillo, es decir, es como yo he hecho
siempre, además yo soy de los que siempre ha creído en el superávit en todas las gestiones
que he hecho, al margen de lo que puedan pensar otras personas, es que lo que hay que
hacer es no meter tanto la mano en el bolsillo del contribuyente, porque oye, si subimos el
IBI y si subimos impuestos y ponemos unas tasas muy altas, a lo mejor resulta que ese
dinero en vez de estar en superávit, un superávit que además está condicionado por el
gobierno central, pues yo creo que lo que habría que hacer a lo mejor es bajar el nivel
impositivo para que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente, porque si al final no lo
podemos utilizar en lo que realmente le interesa más al contribuyente, que son las
inversiones que hay que hacer, salir al paso en cuanto a nuestras competencias de donde
podemos ayudar, pues me parece lamentable.
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Porque claro, ¿cómo le explicamos a un contribuyente, tenemos presupuesto, somos
extraordinarios, excelsos, tenemos superávit? Oiga, no me apriete con el IBI, no me apriete
con las tasas, no me apriete porque al final pasa lo que pasa, y estamos de acuerdo de que
se quejan todos los ayuntamientos de que… vamos, que es absurdo tener superávit para
que no lo puedas gastar en lo que tú quieres y que te condicionen las prioridades.
Por lo tanto, dejemos el dinero a los contribuyentes porque hay mucha gente que se ve
negra para pagar el IBI. Que hay mucha gente que lo pasa muy mal en las ciudades
grandes. En las pequeñas también, pero en las grandes especialmente.
Así que no presumamos de superávit, no presumamos porque es una mala historia, porque
cuando una persona fastidiada económicamente no llega a pagar la luz, al recibo del agua,
o tiene dificultades, pues que le digamos que tenemos superávit y le hemos hecho pagar
por impuesto de circulación, una cantidad que a lo mejor se podría bajar, o por el IBI
especialmente o por las tasas, pues seguramente se enfadará.
Así que presumir de superávit no es bueno, y mucho menos teniendo las condiciones que
tenemos para poder utilizar. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Hacer dos comentarios. El primero al portavoz de Esquerra Republicana, el Sr. Toni Garcia,
que hablaba de los municipios saneados. Deberíamos tener la oportunidad de poder
destinar todos los recursos, en este caso, a la crisis sanitaria que tenemos.
Yo además entendiendo que el Ayuntamiento de L’Hospitalet afortunadamente se encuentra
en una situación bastante buena respecto a otros municipios, yo le que le pediría como
partido que forma parte del gobierno de la Generalitat, que acaba de aprobar unos
presupuestos que son completamente irreales, porque están aprobados justo en el
epicentro de la crisis sanitaria y por tanto son irreales porque las prioridades son irreales, yo
le instaría a que deje de banda todo lo que son estructuras de estado de una vez por todas,
y que realmente los presupuestos de la Generalitat lo que hagan es apoyar a las familias, a
las empresas, a los pequeños comerciantes y en este caso, a los ayuntamientos.
Y respecto a lo que comentaba el portavoz del PSC, el Sr. Fran Belver, respecto a las
medidas que tuvo que tomar en su momento el Partido Popular para hacer frente a las
deudas que tenían muchos ayuntamientos, simplemente recordarle que el Partido Popular
tomó las decisiones en un momento concreto, y que ustedes llevan ya gobernando a nivel
nacional dos años.
Por tanto, yo les insto que ahora mismo, en el momento que puedan, aceleren el cambio
legislativo que ustedes tanto critican, pero que llevan dos años gobernando en España, pero
todavía no lo han hecho.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt ràpid. Sr. Miguel García, no presumimos de superávit. En general no presumimos, no
es nuestra manera ni de hacer, ni de pensar, entonces no se trata de presumir, pero si
tenemos superávit lo debemos decir. De la misma manera que decíamos, incumplimos la
regla del gasto, lo he dicho en mi primera intervención. La realidad es la que es y la
ponemos de manifiesto.
¿Tenemos superávit? Sí. ¿Hace años que tenemos superávit? Sí. ¿Este ayuntamiento
había tenido déficit? Sí, pero creo que de lo que sí que podríamos presumir en algún
momento es de buena gestión. Y eso no se trata de nada más que de decir, oiga, se ha
hecho un trabajo y el trabajo no lo hace solo el gobierno, el gobierno gestiona, pero es un
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trabajo y es una aportación que hacemos entre todos.
Usted siempre vuelve a los clásicos de la presión fiscal y demás. Es un debate que ya
volveremos a tener seguro cuando aprobemos ordenanzas fiscales, pero ya le digo yo que
la presión fiscal en L’Hospitalet, no está ni de lejos entre las más altas.
De todas maneras, ya lleva usted años aquí y nos ha oído explicar una cosa y otra. Nada
tiene que ver, no puedes casar directamente, es decir, como hay superávit, bajamos el IBI.
Esto no va así, esto no va así. Entonces como no va así, eso no se puede hacer de esa
manera.
Y luego Sra. Sonia Esplugas, de verdad que yo intento, creo que debemos intentar ser muy
educados y muy correctos, ya que estamos como estamos, pero claro usted dice unas
cosas. Usted dice, el gobierno del Partido Popular en su momento tuvo que tomar las
decisiones que tomó por los déficits de los ayuntamientos.
De eso nada, los ayuntamientos no tenían déficit y de todo el déficit de todos los
ayuntamientos de España, casi el 70% era del ayuntamiento de Madrid. Con lo cual,
hombre, no diga que tomamos la decisión para arreglar el déficit del ayuntamiento de
L’Hospitalet, que no tenía. Ustedes tomaron aquellas decisiones para cuadrar sus cuentas
delante de Europa, y como ustedes eran incapaces de controlar su gasto y su
endeudamiento y el de las comunidades autónomas que mayoritariamente gobernaban,
pues decidieron que a quien limitaban era a los ayuntamientos.
Oiga, hecho está y no pasa nada, pero dejémoslo ya. Ya hemos demostrado que somos
capaces, que somos mayorcitos en los ayuntamientos, que sabemos autorregularnos, que
sabemos gestionarnos. Déjennos gestionar, tenemos elementos de control, tenemos
elementos de fiscalización políticos y técnicos. Y si mal lo hacemos, ya nos pasará cuentas
quien nos las tiene que pasar, que son los electores, es decir, los ciudadanos y ciudadanas.

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

ACORD 14.- DONAR COMPTE AL PLE DEL GRAU DE COMPLIMENT DELS CRITERIS
DEFINITS PER A LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES DOTADES AMB
ELS ROMANENTS DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS RESULTANTS DE
LES LIQUIDACIONS DELS PRESSUPOSTOS DELS EXERCICIS 2015, 2016, 2017 I 2018.
(EXP.14102/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703, de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat al BOPB de 1 de juliol de 2019, previ dictamen de la Comissió
Permanent de Presidència, dóna compte al Ple del grau de compliment dels criteris definits
a la disposició addicional 16a. punt 6 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes
Locals, de les inversions financerament sostenibles finançades amb el romanents de
tresoreria per a despeses generals resultants de les liquidacions del pressupost dels
exercicis 2015, 2016, 2017 i 2018.
VIST l’acord la Junta de Govern Local de data 28 de juny de 2016 d’aprovació, de
conformitat amb el disposa l’article 32, i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica
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2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del destí del
superàvit resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2015, a les
inversions financerament sostenibles, per import de 3.522.551,75 euros, següents:
Import
2.199.898,51

1

Actuació
Projecte de millora de la pavimentació a diferents carrers de la ciutat

2

Projecte millora pavimentació rambles centrals Rambla Marina i Av. Carmen Amaya

495.420,00

3

Projecte de millora de la plaça Sènia

153.705,01

4

Projecte de millora de la urbanització de la Rambla Catalana

422.690,59

5

Plantació d'arbrat de la ciutat-Pla Director Espais Verds i Arbrat Viari
Total

250.837,64
3.522.551,75

ATÈS que el ple municipal en sessió de data 28 de juny de 2016 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de l’exercici 2016,
pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
l’exercici 2015 de les inversions financerament sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
VIST l’acord la Junta de Govern Local de data 20 juny de 2017, d’aprovació, de conformitat
amb el disposa l’article 32, i la disposició addicional sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27
d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, del destí del superàvit resultant
de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2016, a les actuacions financerament
sostenibles, per import de 20.144.519,48 euros, següents:
Actuació
1 Treballs de plantació i/o substitució arbrat d'alienació i arrabasaments

Import
299.995,30

2 Millora i adequació mediambiental de les instal.lacions enllumenat exterior

5.447.643,12

3 Treballs de millora accesibilitat mitjançant cobriment escocells al municipi

299.903,34

4 Projecte adequació espai planta 1 C.Migdia 5 per a la sala de comandament guardia
5 Projecte renovació pavimentació diferents carrers de L'Hospitalet millora accessibilitat

365.350,39
6.008.212,84

6 Projecte remodelació C. Naranjos, ente C. Pere Pelegrí i C. Andorra

191.822,67

7 Projecte climatització edifici mitjans de comunicació

415.940,63

8 Remodelació c. Enginyer Moncunill entre Av. Miraflores i Av. Torrent Gornal

829.999,98

9 Adequació a la nova normativa ecològica de la climatització edifici biblioteca Bòbila
10 Urbanització espai públic Pl. Cirerers (Llosa Sanfeliu)
11 Adequació i millora pavimentació C. Estudi

317.416,67
1.536.722,22
137.199,40

12 Projecte de pavimentació ciutat (Asfaltat)

4.294.312,92

Total

20.144.519,48

ATÈS que el ple municipal en sessió de data 27 de juny de 2017 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de l’exercici 2017,
pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
l’exercici 2016 de les inversions financerament sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
VIST l’acord la Junta de Govern Local de data 15 maig de 2018, d’aprovació, del destí del
superàvit pressupostari resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2017,
per import d’11.381.400,03 euros, al finançament d’inversions financerament sostenibles; de
conformitat amb el disposa l’article 32 de la LOEPSF i en aplicació del Reial Decret Llei
1/2018, de 23 de març, pel qual es prorroga per a 2018 la destinació del superàvit de les
corporacions locals per a inversions financerament sostenibles, següents:
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ATÈS que el ple municipal en sessió de data 22 de maig de 2018 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de l’exercici 2018,
pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
l’exercici 2017 de les inversions financerament sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
VIST l’acord la Junta de Govern Local de data 17 juliol de 2019, d’aprovació, del destí del
superàvit pressupostari resultant de la liquidació del Pressupost Municipal de l’exercici 2018,
per import d’4.284.212,68 euros, al finançament d’inversions financerament sostenibles; de
conformitat amb el disposa l’article 32 de la LOEPSF i en aplicació del Reial Decret Llei
10/2019, de 29 de març, pel qual es prorroga per a 2019 la destinació del superàvit de les
corporacions locals per a inversions financerament sostenibles, següents:
Actuació
Import €
Projecte d'actuacions de renovació i reforma de banys i revestiment de diferents Casals
1
205.000,00 €
de Gent Gran de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte de millora de cobertes de l'escola Bressol Garabatos de L'Hospitalet de
2
70.840,97 €
Llobregat
Projecte executiu de millora de les cobertes de l'escola Patufet Sant Jordi de L'Hospitalet
3
175.000,00 €
de Llobregat
Projecte executiu de millora de les cobertes de l'escola Charlie Rivel de L'Hospitalet de
4
145.920,80 €
Llobregat
Projecte de millora dels pòrtics de coberta de l'escola Chalie Rivel de L'Hospitalet de
5
94.450,22 €
Llobregat
Projecte d'actuacions de renovació i reforma de banys i revestiment de diferents escoles
6
638.626,56 €
de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte executiu de treballs de reforç i millora lumínica en una sèrie d'emplaçaments de
7
2.416.026,27 €
la ciutat de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte executiu de substitució de la coberta de la pista esportiva Pius X de L'Hospitalet
8
538.347,86 €
de Llobregat
Total
4.284.212,68 €

ATÈS que el ple municipal en sessió de data 24 de juliol de 2019 aprovà l’expedient
modificació de crèdit en la modalitat de crèdit extraordinari del pressupost de l’exercici 2019,
pel finançament amb romanent de tresoreria per a despeses generals de la liquidació de
l’exercici 2018 de les inversions financerament sostenibles relacionades a l’apartat anterior.
ATÈS que d’acord amb el que disposa la Disposició addicional 16a. punt 6 del text refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, anualment, juntament amb la liquidació del
pressupost, es donarà compte al ple de la Corporació Local del grau de compliment dels
criteris definits a l’esmentada disposició en relació a les inversions financerament
sostenibles, i se’n farà públic en el seu portal web.
VIST l’informe núm. 11/2020 de la intervenció General sobre la liquidació del Pressupost
General de l’exercici 2019.
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VISTA la Memòria d’execució i del grau de compliment dels criteris definits per a les
Inversions Financerament Sostenibles finançades amb el romanent de tresoreria per a
despeses generals resultants de les liquidacions dels pressupost de l’exercici 2015, 2016,
2017 i 2018 de la Directora de Serveis de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat i de la Cap de Servei de Programació i Pressupostos, de data 11 de març de
2020.
VISTA la resolució núm. 2247/2020 de la liquidació del Pressupost General de l’exercici
2019.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de L’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència, es
dóna per assabentat de:
PRIMER.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional 16a. punt 6
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les inversions financerament
sostenibles dotades al 2016 amb el romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2015, d’acord amb la Memòria
presentada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i
el Servei de Programació i Pressupostos, de data 11 de març de 2020, que consta a
l’expedient i que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:

SEGON.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional 16a. punt 6
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les inversions financerament
sostenibles dotades al 2017 amb el romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, d’acord amb la Memòria
presentada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i
el Servei de Programació i Pressupostos, de data 11 de març de 2020, que consta a
l’expedient i que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:
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TERCER.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional 16a. punt 6
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les inversions financerament
sostenibles dotades al 2018 amb el romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2017, d’acord amb la Memòria
presentada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i
el Servei de Programació i Pressupostos, de data 11 de març de 2020, que consta a
l’expedient i que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:
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QUART.- Del grau de compliment dels criteris definits a la disposició addicional 16a. punt 6
del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, de les inversions financerament
sostenibles dotades al 2019 amb el romanent de tresoreria per a despeses generals
resultant de la liquidació del pressupost de l’exercici 2018, d’acord amb la Memòria
presentada per la Direcció de Serveis d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat i
el Servei de Programació i Pressupostos, de data 11 de març de 2020, que consta a
l’expedient i que es dona per reproduïda, i segons el resum següent:
SITUACIÓ DE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES FINANÇADES AMB ROMANENT DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS DE LA LIQUIDACIÓ DEL 2018
EFECTES PRESSUPOSTÀRIS I
ECONÒMICS PREVISTOS

Nº PROJECTE
Projecte d'actuacions de renovació i reforma de
1 banys i revestiment de diferents Casals de Gent
Gran de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte de millora de cobertes de l'escola Bressol
2
Garabatos de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte executiu de millora de les cobertes de
3 l'escola Patufet Sant Jordi de L'Hospitalet de
Llobregat
Projecte executiu de millora de les cobertes de
4
l'escola Charlie Rivel de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte de millora dels pòrtics de coberta de
5
l'escola Chalie Rivel de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte d'actuacions d'actuacions de renovació i
6 reforma de banys i revestiment de diferents escoles
de L'Hospitalet de Llobregat
Projecte executiu de treballs de reforç i millora
7 lumínica en una sèrie d'emplaçaments de la ciutat
de L'Hospitalet de Llobregat
8

Projecte executiu de substitució de la coberta de la
pista esportiva Pius X de L'Hospitalet de Llobregat

EFECTES PRESSUPOSTARIS I ECONÒMICS EXERCICI 2019

Reducció
anual
despesa

Import
autorització
despesa
aprovat

Total
Obligacions
reconegudes

205.000,00

2.524,80

205.000,00

-

70.840,97

3.227,37

70.840,97

-

175.000,00

3.633,04

175.000,00

-

145.920,80

2.786,13

145.920,80

-

94.450,22

-

638.626,56

-

2.416.026,27

-

-

Import Inicial
Inversió

94.450,22

638.626,56

2.416.026,27

-

12.589,49

-

538.347,86

1.565,10

538.347,86

4.284.212,68

26.325,93

4.284.212,68

Reducció
despesa
acumulada

-

-

CINQUÈ.- Publicar aquesta informació en el portal web de l’Ajuntament.
SISÈ.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la intervenció general.”
ACORD 15.- DONAR COMPTE DE LA RESOLUCIÓ DE LA TINENÇA D’ALCALDIA DE
PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA 2247/2020, DE 21 DE
FEBRER, PER LA QUAL S’APROVA LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE
L’AJUNTAMENT CORRESPONENT A L’EXERCICI 2019. (EXP. 12415/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dóna compte al Ple de la resolució 2247/2020, de 21
de febrer, que literalment diu:
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta Àrea pel Decret 5700,
de 17 de juny de 2019, en relació amb el procediment que es segueix per aprovar la
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liquidació del pressupost d’aquesta administració corresponent a l’exercici de 2019.
ATÈS que la Intervenció General d'aquesta Administració, en aplicació de l'article 204 del
Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu
2/2004, de cinc de març (TRLHL); de l’article 90.1 del Reial decret 500/1990, de 20/04, pel
que es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre,
Reguladora de les Hisendes locals, en matèria de pressupostos, l’apartat 10 de la Tercera
Part “Comptes Anuals” i l’apartat 26 de la Memòria del Pla de comptes annex a la Instrucció
Model Normal de la Instrucció de comptabilitat local aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013,
de 20 de setembre, i els articles 32 i la disposició addicional 6a de la Llei Orgànica 2/2012,
de 27 d’abril, d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), així com la
Regla 34 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d’aquesta
Administració, aprovada pel Plenari d’aquest Ajuntament, en data 4 de novembre de 2003;
ha elaborat, abans de dia 1 de març de 2020, la liquidació del pressupost de l’Ajuntament,
de l'exercici de 2019, sobre la que s'han emès els preceptius Informes, que s'adjunten a
l’expedient que es tramita, havent de formar part, ambdós documents, dels Estats i Comptes
Anuals que es regulen a l'article 209.2. del TRLHL.
ATÈS que en el tancament i liquidació del pressupost de l’exercici de 2019 s’han complert
les prescripcions que en aquesta matèria venen regulades per la normativa invocada en el
paràgraf anterior, així com les normes sobre tancament pressupostari que, a proposta de la
Intervenció General, varen ser aprovades per Resolució de la Intervenció General
7939/2019 d’11 d’octubre i de les quals en restà assabentada la Junta de Govern Local en
sessió de 23 d’octubre de 2019.
ATÈS que en la liquidació del pressupost de l’exercici 2019 s’ha de determinar el
compliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, d’acord amb la
LOEPSF, i RD 1463/2007, de 2 de novembre, pel que s’aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 18/2011, de 12 de desembre, en la seva aplicació a les entitats
locals.
VISTOS els informes preceptius emesos per la Intervenció General respecte al compliment
dels objectius de la LOEPSF (informe 10/2020) i sobre la liquidació del pressupost d'aquest
Ajuntament corresponent a l’exercici de 2019 (informe 11/2020), i l’informe-certificat núm.
7/2020 emès per la Viceintervenció funció comptable, així com les conclusions que dels
mateixos es dedueixen.
VIST l’article 191.3 del TRLHL, en relació amb l’article 90.1 del Reial Decret 500/1990, de
20/04, l’apartat 10 de la Tercera Part “Comptes Anuals” i l’apartat 24 de la Memòria del Pla
de comptes annex a la Instrucció Model Normal de la Instrucció de comptabilitat local,
aprovada per l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, i els articles 32 i la disposició
addicional 6a de la LOEPSF i la regla 34 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central
Comptable d'aquesta Administració a les Normes de tancament de l’exercici.
El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea, en exercici de les facultats que li han estat delegades
per l’Alcaldia al Decret 5703, de 17 de juny de 2019, (BOP 01/07/2019)
R E S O L:
PRIMER.- APROVAR la liquidació del pressupost d'aquesta Administració corresponent a
l’exercici de 2019, a l’empara de la normativa invocada en els antecedents d’aquesta i de
l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la que s’aprova la Instrucció del Model
Normal de Comptabilitat Local, i d’acord amb la Llei d’hisendes Locals amb la composició
econòmica següent:
a)

Estat de la liquidació del pressupost
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CONCEPTE
A. Operacions corrents
B. Operacions de capital
1. Total operacions no financers (A-B)
C. Actius financers
D. Passius financers
2. Total operacions financeres (C-D)
I. Resultat pressupostari de l'exercici

DRN
237.052.533,30
6.977.484,52
244.030.017,82
0,00
15.321.371,61
15.321.371,61
259.351.389,43

AJUSTOS
3. Crèdits gastats finançats am romanent tresoreria
per a despeses generals
4. Desviaments de finançament negatius de l'exercici
5. Desviaments de finançament positius de l'exercici
II. Total ajustos (3+4+5)
RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT

ORN
207.576.321,52
27.537.081,32
235.113.402,84
0,00
22.186.508,37
22.186.508,37
257.299.911,21

RESULTAT

2.051.478,22

15.017.559,63
16.426.469,36
16.242.143,26
15.201.885,73
17.253.363,95

b) Romanent de crèdit
ROMANENTS DE CRÈDIT
Pressupost definitiu

325.851.465,84

Obligacions reconegudes netes

257.299.911,21

Total romanents de crèdit

68.551.554,63

Saldo disponible

51.977.427,44

Saldo de despeses autoritzades

4.833.220,97

Saldo de despeses compromeses

11.740.906,22

Despeses amb finançament afectat amb excés de finançament (*)

18.968.005,50

Despeses amb finançament afectat amb compromisos ferms d'aportació

11.277.640,69

Despeses amb finançament afectat amb operacions de crèdit concertades en 2019

6.632.796,44

Total romanents de crèdit d'incorporació obligatòria

36.878.442,63

Estat del Romanent de Tresoreria
ROMANENT DE TRESORERIA
1. (+) FONS LÍQUIDS DE TRESORERIA

65.038.613,44

2. (+) DRETS PENDENTS DE COBRAMENT

41.159.172,04

(+) del pressupost corrent

19.477.093,13

(+) de pressupostos tancats

21.537.968,96

(+) d'operacions no pressupostària
3. (-) OBLIGACIONS PENDENTS DE PAGAMENT
(+) del pressupost corrent
(+) de pressupostos tancats
(+) d'operacions no pressupostària
4. (+) PARTIDES PENDENTS D'APLICACIÓ
(-) cobraments efectuats pendents d'aplicació definitiva
(+) pagaments efectuats pendents d'aplicació denitiva

144.109,95
43.566.046,50
29.098.412,17
7.937,23
14.459.697,10
-1.385.540,62
2.028.729,29
643.188,67

I. ROMANENT DE TRESORERIA TOTAL (1+2-3+4)

61.246.198,36

II. Saldos de dubtós cobrament

17.147.817,27

III. Excés de finançament afectat

18.968.005,50

IV. ROMANENT DE TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (I-II-III)

25.130.375,59

SEGON.- DETERMINAR, d’acord amb el que disposen l’article 32, la disposició addicional
6a de la LOEPSF i la disposició addicional 16a del TRLHL, el resultat provisional del
compliment dels ratis derivats de la liquidació de l’exercici 2019 en termes de Comptabilitat
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Nacional següents:
RATIS LOEPSF

LIQUIDACIÓ

Estabilitat pressupostària
Capacitat de finançament consolidada
Ajuntament
La Farga GEM SA
Fundacció Arranz Bravo
Regla de la despesa
Despesa computable consolidada
Ajuntament
La Farga GEM SA
Fundacció Arranz Bravo
Marge regla despesa consolidada
Ajuntament
La Farga GEM SA
Fundacció Arranz Bravo

2019
6.678.819,16
6.964.405,19
-252.319,46
33.266,57
2019
198.819.168,82
191.367.460,76
7.355.656,94
96.051,12
-1.456.335,68
-1.252.553,20
-195.121,35
-8.661,12

Sostenibilitat financera consolidada
Deute viu + operacions avalades
Estalvi net
Taxa estalvi net
Taxa endeutament

2019
73.078.373,31
14.755.095,45
6,18%
30,61%

Periode mig de pagaments a proveïdors
Ajuntament
La Farga gestió d'equipaments municipals SA
Fundació Arranz Bravo
Global

2019
5,56 dies
14,30 dies
26,95 dies
5,80 dies

TERCER.- DETERMINAR, d’acord amb el que disposa l’article 32 i la DA 6a de la LOEPSF i
el detall següent, que:
1. El resultat del romanent de tresoreria per a despeses generals provisional disponible
per a finançar despeses generals és de 9.203.030,92€.
2. El resultat provisional del superàvit en Comptabilitat Nacional ascendeix a
4.226.283,41€ que s’ha de destinar a amortització anticipada del deute o, en el seu
cas, al finançament d’inversions financerament sostenibles.
3. Es destini a amortització anticipada del deute l’import de 4.898.518,20€ procedents
de la inexecució de les inversions financerament sostenibles d’exercicis anteriors.
RESULTATS LIQUIDACIÓ EXERCICI 2019
RESULTAT ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG) AJUSTAT
SUPERAVIT PROVISIONAL EN COMPTABILITAT NACIONAL CONSOLIDAT . ART. 32 LOEPSF

25.130.375,59
6.678.819,16

CORRECCIÓ RTDG PER DETERMINAR LA DISPONIBILITAT
(+) RESULTAT ROMANENT TRESORERIA PER A DESPESES GENERALS (RTDG)

25.130.375,59

AJUSTOS A EFECTUAR
(-) RTDG AFECTAT PER IFS 2018 NO EXECUTADES. A FINANÇAR A CÀRREC DEL TRGG 2020
(-) A. ANTICIPADA MAJOR INGRESSOS SOBRE RECAPTATS. ART. 12.5 LOEPSF

4.284.212,61

(-) AMORTITZACIÓ ANTICIPADA DEUTE PER INNEXECUCIÓ IFS 2017
(-) OBLIGACIONS PENDENTS COMPTABILITZADES EN EL COMPTE 413

4.898.518,20

(-) DEVOLUCIONS INGRESSOS NO PAGADES AL 31.12.2019
RTDG AJUSTAT/CORREGIT DISPONIBLE ALS EFECTES DEL TRLHL I DEL RD 500/1990.
(-)

0,00
2.452.535,75
65.794,70
13.429.314,33

RESULTAT DEL SUPERÀVIT PROVISIONAL EN COMPTABILITAT NACIONAL (a destinar a amortitzacióde deute
o al finançament d'IFS)

4.226.283,41

RESULTAT PROVISIONAL DEL RTDG EFECTIVAMENT DISPONIBLE PER A FINANÇAR DESPESES GENERALS

9.203.030,92
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L’aplicació del superàvit pressupostari susceptible d’aplicació a l’exercici 2020 resta
condicionat a:
a)

A l’aprovació de la seva quantificació definitiva per part de la Intervenció General
Municipal una vegada estiguin aprovats pels òrgans competents els estats i
comptes anuals dels ens dependents Societat la Farga Gestió d’Equipaments
Municipals SA i la Fundació Arranz Bravo.

b)

A l’aprovació de la pròrroga per la norma habilitant corresponent de les regles
especials per al destí del superàvit pressupostari en termes de comptabilitat
nacional previstes a l’apartat 5 de la DA 6a de la LOEPSF en el que cas que vulgui
ser utilitzat a una finalitat diferent de l’amortització de deute prevista a l’art. 32 de la
LOEPSF.

QUART.- INTEGRAR els documents resultants de l’expedient de liquidació i objecte de la
present Resolució, al Compte General de l’exercici 2019 d'aquesta Administració.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE de la present Resolució, així com de l'expedient de la seva
raó, al Plenari d’aquest Ajuntament, en la primera sessió que celebri, de conformitat amb
allò que disposa el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.
SISÈ.- TRASLLADI’S present Resolució, per mitjans telemàtics, a la Il·lma. Sra. AlcaldessaPresidenta d'aquest Ajuntament, al Tinent d’Alcaldia de Planificació, Projectes Estratègics i
a la Tresoreria General, i a la Direcció de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos, en especial als efectes del que disposa l’apartat setè d’aquesta
resolució.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
dels punts 16 al 19 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero
de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto al tema del informe de morosidad, nos congratulamos de
que evidentemente se revela que el cumplimiento de los términos mensuales y trimestrales
de pago medio a los proveedores es bueno y por tanto eso nos alegra, y entiendo que a los
proveedores, que son pagados en tiempo y forma, todavía más.
Respecto al siguiente dictamen, nos gustaría también recalcar que sobre les bestretes de
caixa no hay incidencias, pero sí que están concentradas en benestar i serveis socials.
Creemos que según el propio informe de Intervención, hay disconformidad en algunas
facturas que se han imputado a algún concepto y subconcepto económico diferente al que
correspondía según las órdenes.
Facturas que por tratarse de suministro de carácter periódico, sería necesario revisarlas
respecto a su adecuación a las fórmulas presentadas en la Ley de contratos del sector
público.
La propia Intervención hace una serie de recomendaciones: se recomienda revisar los
circuitos administrativos y comunicar a los proveedores la necesidad de adecuarse a los
requisitos del IVA.
Se reiteran las facturas de suministros de carácter periódico que no cumplen con la Ley de
contratos del sector público, y es necesario incluir estos suministros dentro de las fórmulas
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que determina la ley.
Así mismo se debe prestar una especial atención a las facturas que exceden del contrato
formalizado por el Ayuntamiento y que deben seguir el procedimiento indicado para estos
casos.
Por tanto, nos hacemos eco de estas recomendaciones e instamos al gobierno de la ciudad
a tomar nota de ellas.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, moltes gràcies Sra. Marín. Jo em referiré a la fiscalització posterior dels contractes
menors del 2018, sinó als informes que figuren als expedients. Des del nostre grup voldríem
expressar la nostra preocupació, no tant pel caràcter desfavorable de l’informe, que també,
sinó per la constatació del fet de que es continuen reproduint alguns dels problemes que ja
s’havien donat en exercicis anteriors, pel que fa a la aplicació de la tramitació dels
contractes inferiors a 5.000 euros.
Pràctiques com el fraccionament de contractes, la concatenació dels mateixos, o el menor
rigor a les àrees gestores respecte al servei de contractació, així com la falta de publicació
electrònica dins de termini en algun supòsit.
En aquest sentit els hi agrairíem si ens poden aclarir quines mesures està previst adoptar
per tal d’evitar aquestes praxis, i quins mitjans tècnics i humans es posaran al servei de les
àrees gestores, a fi de guanyar en rigor en la seva actuació respecte a aquest tipus de
contractes. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Del punto 16, informe de la Intervención General sobre acuerdos y
resoluciones adoptados por los órganos del ayuntamiento contrarios a las objeciones de la
intervención. Nos damos por enterados del informe anual sobre los acuerdos y resoluciones
adoptados por el Ayuntamiento contrarios a las objeciones de la Intervención, sobre las
anomalías en materia de ingresos, así como de los acuerdos adoptados con omisión del
trámite de fiscalización previa que se han tenido que remitir a la Sindicatura de Cuentas.
Hablamos de 7 acuerdos adoptados por la Alcaldesa contrarios a las objeciones de
Intervención, 38 adoptados con omisión de la fiscalización previa y 16 anomalías en materia
de ingresos. De 572 actuaciones de control financiero, hablamos de más del 10% de
incidencias. Así que les llamamos la atención sobre eso y ahí lo dejo. Lo hemos dicho tantas
veces, pero siguen erre que erre. Me regañan permanentemente, pero seguimos ahí.
En la siguiente, darse por enterado del informe, que es la 17, nos damos por enterados del
informe de intervención sobre morosidad.
La 18, nos damos cuenta del informe de control financiero de la intervención. Se trata de
cuestiones muy técnicas de contabilidad, del tipo “es reiteren les factures de
subministraments de caràcter periòdic que no segueixen la Llei 90/2017, de contractes del
sector públic, és necessari incloure aquests subministraments dins de les formes que
determina la llei. Així mateix s’ha de prestar especial atenció a les factures que essent
subministraments pels quals consta un contracte formalitzat per l’Ajuntament i es recorre de
forma ocasional a un altre proveïdor fora d’aquest contacte”.
En fin, ustedes tendrán argumentos para decírnoslo, porque al final, digamos lo que
digamos siempre tienen argumentos que, evidentemente, chocan muchas veces
frontalmente con la propia Intervención, pero bueno, ahí quedan y como el Pleno sirve para
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decir lo que uno piensa, pero al final ustedes siguen actuando exactamente igual, pues nos
quedamos con dos palmos de narices, no conseguimos que se corrija el tiro. Probablemente
ustedes estarán satisfechos, pero nosotros no podemos estarlo.
En cuanto al 19, quedamos enterados de los informes de control financiero realizados por la
Intervención General.
Hace comprobaciones interesantes, como por ejemplo si hay contratos menores a un mismo
proveedor que puedan considerarse fraccionados, que por el escaso número y por la
naturaleza de los mismos, no creo que se pueda llegar a sospechar. No creo en meigas,
pero haberlas, haylas. Y la mujer del César lo que decía, o el marido, no ha de ser honrado,
sino además parecerlo.
También analiza la concatenación durante varios ejercicios de contratos menores de la
misma naturaleza y aquí el listado es más extenso y la propia Intervención hace una
advertencia recordando un informe de la Sindicatura de Cuentas al respecto de 2013. Así
que si lo dice la Intervención, nosotros tenemos que fijarnos. Si es que la Intervención está
permanentemente avisando al gobierno.
Quizá lo más representativo de los informes de Intervención es que se repite en muchos de
ellos la siguiente constatación: “No s’ha detectat cap mesura adoptada pel gestor per
corregir les incidències i observacions detectades en l’informe del control financer
permanent de l’exercici anterior”.
Hombre, que vamos, que no cumplen ustedes la penitencia, que les ponen deberes y que
no se detecta que ustedes cumplan las observaciones. Si lo pueden hacer, si no hay ningún
problema, yo no sé por qué, a mi modo de ver, esa mala praxis. Cuando la gestión en
términos generales es buena y se empaña por estas cuestiones, pero luego no se
enmiendan, estamos permanentemente diciéndoselo.
Enmiéndense hombre, que seguramente tienen ustedes capacidad para hacerlo, porque
muchas veces estas cuestiones se pueden hacer por negligencia, o porque no saben
hacerlo de otra manera, o porque no quieren, pues pueden dar sensaciones que a lo mejor
no son, vamos a evitarlo, porque si fueran ya, pues estaríamos todos los días en los
juzgados, pero como damos por supuesto que ustedes no tienen voluntad de transgredir la
ley, no tienen voluntad de hacer las cosas de mala forma para que luego se las critiquemos,
serían masoquistas.
Pues no sé, y tontos no son. Entonces explíquenme porque esto pasa, explíquenme por qué
pasa. Llevan muchos años de gestión y deberían haber aprendido a no caer en estas
historias, y que permanentemente les tenga que regañar hasta Intervención.
Nos damos por enterados de todos los puntos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gracies Alcaldessa. El número 17, estem satisfets que l’Ajuntament compleixi el termini
legal de pagament de les factures i per tant no acumulem deutes.
Des d’aquest grup, la primera força de l’oposició, Esquerra Republicana, demanem a l’equip
de govern, davant d’aquesta nova realitat, la crisis sanitària i social, que continuem pagant
amb normalitat vistos els períodes establerts per la llei, però també si és possible puguem
avançar els pagaments sobretot perquè els comerciants, les petites i mitjanes empreses, els
autònoms, que són proveïdors d’aquest ajuntament, puguin tenir liquiditat en uns moments
que la necessiten.
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Respecte al número 18, sobre l’informe de control financer que ha emès la Intervenció,
demanem a l’equip de govern que millori i que faci les correccions necessàries que ha emès
la Intervenció amb les seves observacions i amb la disconformitat en diferents àmbits, com
són, per exemple, els contractes menors amb possible fraccionament, o també que hi ha
adjudicataris de contractes, que tot i que no superen els límits establerts legalment, són
recurrents i periòdics en diferents exercicis comptables.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Rapidito. Primer constatar una cosa. Aquí estem veient 4 dictàmens agrupats, que fan
referència a informes tots ells de la Intervenció, però alguns que fan referència a l’exercici
2018 i altres a l’exercici 2019. Això d’entrada perquè ens situem, perquè hi ha fiscalitzacions
posteriors o informes posteriors, es fan durant el 2019 els del 2018, i es dóna compte amb la
liquidació del 2019 durant el 2020. Per tant, ja sé que és difícil de seguir, però per constatar
que això és així.
També recordar-los-hi la modificació que va haver-hi de la llei de contractes, que va
modificar algun dels elements i que està demanant, encara a hores d’ara, una adaptació i
una adequació per part de la pròpia administració, no només de l’ajuntament de
L’Hospitalet, sinó del conjunt de l’administració a la nova realitat que marca aquesta llei de
contractes.
Evidentment la voluntat d’aquesta administració és que tot allò que és possible que des de
la Intervenció es fan els advertiments, o es fan les recomanacions, o es fan les indicacions,
perquè es modifiquin en quant a procediment, evidentment és la voluntat d’aquesta
administració continuar adaptant-nos com sempre hem fet al llarg dels anys.
Això significa que l’any vinent quan veiem aquests dictàmens el 100% seran impol·luts? Ja
els hi avanço, no, no. Però també els hi dic i amb això li vull transmetre tranquil·litat al Sr.
Miguel García. Estigui ben tranquil. Intentem fer les coses el millor possible i el més àgil
possible, però aquesta administració no té com a objectiu final ser la més impol·luta amb els
procediments. Hem de fer-ho tot d’acord a les lleis, però el que és fonamental és prestar els
serveis i fer-ho de la millor manera possible als seus ciutadans i ciutadanes.
I si hem de córrer una mica més, si hem de prorrogar un contracte perquè ara el
procediment.... miri, la llei de contractes va fer una cosa que ho entendrà tothom que ens
estigui veient. Ara presentar un recurs és gratuït. Des de que és gratuït s’ha multiplicat per
cinc la interposició de recursos. Això significa que molts dels procediments de contractació
s’allarguen molt més en el temps, una cosa tan simple com aquesta.
I això fa que s’acabin els contractes, que no estigui el nou adjudicatari ja contractat, i que
per tant s’hagi de prorrogar i ve el que vostès deien, que si hem de fer un reconeixement de
crèdit, que si hem de fer un pagament fora de termini, perquè el que sí que volem és
continuar prestant el servei. Són aquestes coses que evidentment que com a administració
ens hi hem d’adaptar, i hem de millorar, i hem de corregir, però que fan molt difícil, cada
vegada més difícil, gestionar.
Fins i tot, tenim la consciència o la percepció de que en un moment determinat
l’administració de l’Estat, el que va fer és complicar tant el sistema de contractació, que
tenia com a objectiu que no es contractés perquè no es gastés, que és la manera de que no
es generi dèficit, però evidentment som aquí per prestar serveis i no per obtenir el diploma al
que millor belluga els papers de l’administració.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquests punts.
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ACORD 16.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ
GENERAL 15/2020 “INFORME ANUAL SOBRE ACORDS I RESOLUCIONS ADOPTATS
PELS ÒRGANS DE L’AJUNTAMENT CONTRARIS 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’EXERCICI 2019, I DEL QUE
DISPOSA L'ARTICLE 218.3 DEL TRLHL I DELS ARTS. 15.6 I 15.7 I 28.2 DEL REIAL
DECRET 424/2017 PEL QUAL ES REGULA EL REGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN
DE LES ENTITATS DEL SECTOR PÚBLIC LOCAL”. (EXP. 12415/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, dóna compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès el que disposa l’article 218.3 del TRLHL en relació amb l’obligació de l’òrgan
interventor de retre anualment a l’òrgan de control extern totes les resolucions i acords
adoptats per la Presidència de l’entitat local i pel Ple de la corporació contraris a les
objeccions efectuades, així com un resum de les principals anomalies en matèria
d’ingressos acompanyats, si s’escau, dels informes justificatius presentats per la Corporació
local.
Vist que els apartats 6 i 7 de l’article 15 i l’article 28.2 del Reial Decret 424/2017, de 28
d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats dels sector públic
local (RCI), que ha entrat en vigor l’1 de juliol de 2018, desenvolupa l’art. 213 del Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora
de les hisendes locals (TRLHL), estableixen que l’òrgan interventor elevarà al Ple l’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, un resum de les principals anomalies
detectades en matèria d’ingressos, així com els acords adoptats amb omissió del tràmit de
fiscalització prèvia i que, una vegada informat al Ple, amb ocasió de la liquidació del
pressupost de l’exercici 2019, remetrà a l’òrgan de control extern autonòmic corresponent,
les citades resolucions, acords i anomalies acompanyats de la corresponent documentació.
Vista la Resolució de 10 de juliol de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la
que es publica l’Acord del Ple de 30 de juny de 2015, pel qual s’aprova la “Instrucción que
regula la remisión al Tribunal de Cuentas de la información sobre acuerdos y resoluciones
del Pleno, de la Junta de Gobierno Local y del Presidente de la Entidad Local contrarios a
reparos formulados por los Interventores locales y las anomalías detectadas materia de
ingresos, así como sobre los acuerdos adoptados con omisión del trámite de fiscalización
previa, a través de un procedimiento telemático”
Vista la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 3 de novembre de 2015,
per la qual es fa públic el conveni de col·laboració entre el Tribunal de Cuentas i la
Sindicatura de Comptes de Catalunya, per a la implantació de mesures de coordinació de la
remissió telemàtica de la informació a què fa referència l’article 218.3 del Text refós de la
Llei reguladora de les hisendes locals, com també dels acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia, signat el 2 de novembre del 2015.
Vista la resolució del 29 de gener de 2020 de l’Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes
de Catalunya que regula la tramesa d’informació relativa a l’exercici del control intern de les
entitats locals davant la Sindicatura de Comptes, a través de la plataforma EACAT, així com,
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la informació sobre els acords i les resolucions de les entitats locals contraris a objeccions
formulades pels interventors locals i les anomalies detectades en matèria d’ingressos als
quals es refereix l’article 218 del TRLHL i sobre els acords adoptats amb omissió del tràmit
de fiscalització prèvia, mitjançant un procediment telemàtic.
Atès que la Intervenció General va remetre, el 9 de març de 2020, per via telemàtica a la
Sindicatura de Comptes de Catalunya a través “Aplicació web Gestió i tramesa dels acords
contraris a objeccions (article 218.3 del TRLHL)” de la plataforma EACAT, els acords
adoptats amb omissió de fiscalització prèvia, els acords adoptat contraris a les objeccions
efectuades i les anomalies d’ingressos corresponents a l’exercici 2019.
Vist l’informe de la Intervenció General núm. 15/2020, de 9 de marc, “Informe anual sobre
els acords i resolucions adoptats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat contraris 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’exercici 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
local”, del que es desprèn el resultat següent:
Acords adoptats per la Presidència de l’entitat local i pel Ple de la
corporació contraris a les objeccions de la Intervenció

7

Acords i resolucions amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia

38

Anomalies en matèria d’ingressos

16

Actuacions de control financer

572

En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
Local, així com dels articles 218 i 219 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i dels apartats 6 i 7 de
l’article 15 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del
control intern en les entitats dels sector públic local, El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia,
titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la
Comissió de Presidència:
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe de la Intervenció General núm. 15/2020, de 9
de març, “Informe anual sobre els acords i resolucions adoptats per l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat contraris 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’exercici 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 local”.
SEGON. Es dóna per assabentat de la remissió a la Sindicatura de Comptes, a través de
l’Aplicació web “Gestió i tramesa dels acords contraris a les objeccions (article 218.3 del
TRLHL)” de la plataforma EACAT, d’acord amb el que disposen la Resolució de 10 de juliol
de 2015, de la Presidència del Tribunal de Comptes per la que es publica l’Acord del Ple de
30 de juny de 2015 i la Resolució de la Sindicatura de Comptes de Catalunya de 29 de
gener de 2020 de la d’informació de l’exercici del control intern, de totes les resolucions i
acords adoptades per la Presidència de l’entitat local i pel Ple de la Corporació contràries als
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reparaments efectuats, les principals anomalies detectades en matèria d'ingressos, així com
els acords adoptats amb omissió del tràmit de fiscalització prèvia, en data 9 de març de
2020.”
ACORD 17.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE LA INTERVENCIÓ
GENERAL SOBRE L’AVALUACIÓ DEL COMPLIMENT DE LA NORMATIVA EN
MATÈRIA DE MOROSITAT DE L’EXERCICI 2019, D’ACORD AMB L’ARTICLE 12.2 DE
LA LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, D’IMPULS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA I
CREACIÓ DEL REGISTRE COMPTABLE DE FACTURES EN EL SECTOR PÚBLIC.
MOROSITAT 2019. (EXP10374/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB de 1 de juliol de 2019, previ dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència, dona compte al Ple per al seu coneixement de
l’informe de la Intervenció General sobre l’avaluació del compliment de la normativa en
matèria de morositat de l’exercici 2019, d’acord amb l’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27
de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures
en el sector públic.
L’article 12.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i
creació del registre comptable de factures en el sector públic, regula les facultats i
obligacions dels òrgans de control intern i determina que, anualment, l’òrgan de control
intern elaborarà un informe en el que avaluarà el compliment de la normativa en matèria de
morositat el qual serà elevat al Ple.
En compliment de l’obligació de la Llei 25/2013 esmentada, la Intervenció General Municipal
ha emès l’informe número 13/2020, de 27 de febrer de 2020, denominat “Informe de la
Intervenció General sobre l’avaluació del compliment de la normativa en matèria de
morositat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat l’exercici 2019 d’acord amb el
que disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de 27 de desembre d’impuls de la factura
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic”, en el qual
s’avalua el compliment dels requisits legals assenyalats en la Llei 25/2013, així com en la
Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, en l’Ordre
ministerial HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la qual es desenvolupen les obligacions de
subministrament d’informació previstes a la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera, (LOEPSF), i en el Reial decret 635/2014, de 25 de
juliol, pel qual es desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig de pagament a
proveïdors de les administracions públiques i les condicions del procediment de retenció de
recursos dels règims de finançament previstos a la LOEPSF.
El Ple a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER.- Es dóna per assabentat de l’informe de la Intervenció General número 13/2020,
de 27 de febrer de 2020, denominat “Informe de la Intervenció General sobre l’avaluació del
compliment de la normativa en matèria de morositat per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet
de Llobregat l’exercici 2019 d’acord amb el que disposa l’article 12.2 de la llei 25/2013, de
27 de desembre d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de
factures en el sector públic.”
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ACORD 18.- DONAR-SE PER ASSABENTAT DE L’INFORME DE CONTROL FINANCER
EMÈS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL SOBRE ELS TREBALLS DE VERIFICACIÓ DE
LES DESPESES SATISFETES PEL PROCEDIMENT DE CAIXA FIXA I MANAMENTS A
JUSTIFICAR DE L’EXERCICI 2019, DE CONFORMITAT AMB L’ARTICLE 27.2 DEL
REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES REGULA EL RÈGIM JURÍDIC
DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DELS SECTOR PÚBLIC LOCAL. (EXP.
42541/2019)
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 Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, publicats en el BOPB de 1 de juliol de 2019, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2019, referit als estats i comptes
anuals de l’exercici 2018 va se aprovat per Resolució de la Intervenció General Municipal
núm. 615/2019, de 4 de febrer de 2019, de la qual se’n va donar compte al Ple en la sessió
del 26 de febrer de 2019.
Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2020, referit als estats i comptes
anuals de l’exercici 2019 va se aprovat per Resolució de la Intervenció General Municipal
núm. 1198/2020, de 5 de febrer de 2020, de la qual se’n va donar compte al Ple en la sessió
del 26 de febrer de 2020.
Atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula el règim jurídic del
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar en vigor
el 18 de març, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control que, en exercici del
control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a l’òrgan interventor.
Atès que l’article 27.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats dels sector públic local, que va entrar en vigor l’1 de
juliol de 2018, regula un nou requisit pel que fa a la informació a donar juntament amb la
dació de compte de la liquidació que, concretament, estableix que “En ocasió de la dació de
compte de la liquidació del pressupost i la remissió al ple de l’informe anual esmentat a
l’article 15.6 i, en un punt addicional, s’ha d’elevar a aquest òrgan un informe amb els
resultats obtinguts del control dels comptes a justificar i avançaments de caixa fixa.”
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, i amb el dictamen previ de la Comissió permanent de Presidència,
PRIMER.- Resta assabentat de l’informe 25/2020, de 12 de març de 2020, “Informe de la
Intervenció General als efectes de la dació de comptes de la liquidació del pressupost sobre
els treballs de verificació de les despeses satisfetes pel procediment de caixa fixa i
manaments a justificar de l’exercici 2019” emès per la Intervenció General, de conformitat
amb l’article 27.2 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic
del control intern en les entitats dels sector públic local que inclou els annexes següents:
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Núm.
informe

Data
informe

64/2019

25/07/2019

88/2019

29/11/2019

95/2019

23/12/2019

12/2020

27/02/2020

Títol informe
Informe resum del resultat del control financer
permanent dels comptes justificatius de les despeses
satisfetes pel procediment de bestretes de caixa fixa
del primer trimestre de l'exercici 2019
Informe resum del resultat del control financer
permanent dels comptes justificatius de les despeses
satisfetes pel procediment de bestretes de caixa fixa
del segon trimestre de l'exercici 2019
Informe resum del resultat del control financer
permanent dels comptes justificatius de les despeses
satisfetes pel procediment de bestretes de caixa fixa
del tercer trimestre de l'exercici 2019
Informe resum del resultat del control financer
permanent dels comptes justificatius de les despeses
satisfetes pel procediment de bestretes de caixa fixa
del quart trimestre de l'exercici 2019

ACORD 19.- RESTAR ASSABENTAT DELS INFORMES DEFINITIUS DE CONTROL
FINANCER REALITZATS PER LA INTERVENCIÓ GENERAL EN COMPLIMENT DE
L’ARTICLE 220 DEL REIAL DECRET LEGISLATIU 2/2004, DE 5 DE MARÇ, PEL QUE
S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI REGULADORA DE LES HISENDES LOCALS I
DE L’ARTICLE 36 DEL REIAL DECRET 424/2017, DE 28 D’ABRIL, PEL QUAL ES
REGULA EL RÈGIM JURÍDIC DEL CONTROL INTERN EN LES ENTITATS DEL SECTOR
PÚBLIC LOCAL. (EXP. 22170/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 5700 i 5703 de 17 de juny de
2019, aquest darrer publicat en el BOPB d’1 de juliol de 2019, dona compte al Ple per al seu
coneixement del següent:
Atès que d’acord amb les facultats d’autoorganització que li atorguen la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i el que disposen els articles 218 i 219 del
Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
reguladora de les hisendes locals (TRLHL), l’exercici del control intern d’aquesta
Administració de l’exercici 2018 va estar determinat per la Instrucció del control intern per la
qual es regeix la funció interventora i el control financer, i la Instrucció reguladora de
l’exercici de la funció interventora en règim de fiscalització plena posterior en matèria de
despeses i ingressos, aprovades respectivament per acords del Ple municipal de 19 de
setembre de 1997 i de l’1 de març de 1996, que determinen l’obligació de la Intervenció
General d’emetre els informes derivats d’aquetes fiscalitzacions i donar-ne al Ple del resultat
dels mateixos.
Atès que l’article 220.4 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 estableix l’obligació de l’òrgan
interventor d’efectuar informe per escrit en el qual constin les observacions i conclusions
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que es dedueixen dels exàmens de control financer executats fent constar les observacions
i conclusions que s’hagin deduït de l’examen practicat. Sent obligatori que els informes,
conjuntament amb les al·legacions efectuades pels òrgans auditats, es remetin al Ple pel
seu examen.
Atès que 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 local, que va entrar en vigor l’1 de juliol de
2018, desenvolupa l’art. 213 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual
s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en l’article 29
que el control financer de l’activitat economicofinancera del sector públic local s’exercirà
mitjançant el control permanent i l’auditoria pública i que l’exercici del control permanent
comprèn tant les actuacions de control que anualment s’incloguin en el corresponent Pla
Anual de control financer, com les actuacions que siguin atribuïdes per l’ordenament jurídic
a l’òrgan interventor.
Atès que el Pla anual de control financer de l’exercici 2019, referit als estats i comptes
anuals de l’exercici 2018 va ser aprovat per Resolució de la Intervenció General Municipal
núm. 615/2019, de 4 de febrer de 2019, de la qual se’n va donar compte al Ple en la sessió
del 26 de març de 2019.
Atès que el termini d’execució del Pla anual de control financer de l’exercici 2019, referit als
estats i comptes anuals de l’exercici 2018 va ser ampliat i modificat fins a l’exercici 2020 per
la Resolució de la Intervenció General Municipal núm. 242/2020, de 14 de gener de 2020,
de la qual se’n va donar compte al Ple en la sessió del 29 de gener de 2020.
Atès que el Reial Decret 128/2018, de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic del
funcionaris d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, que va entrar en vigor
el 18 de març de 2018, estableix en l’article 4.1 b) les actuacions de control, que en exercici
del control financer, l’ordenament jurídic atribueix, en tot cas, a l’òrgan interventor.
Atès que l’article 36.1 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim
jurídic del control intern en les entitats del sector públic local, estableix que els informes
definitius de control financer seran remesos per l’òrgan interventor al gestor directe de
l’activitat economicofinancera controlada i al President de l’entitat local, així com a través
d’aquest darrer, al Ple pel seu coneixement, i el seu anàlisi constituirà un punt independent
en l’ordre del dia de la corresponent sessió plenària.
Atès que, a la sessió de 26 de març de 2019, el Ple restà assabentat dels informes de
control financer que, de conformitat amb l’art. 220.4 TRLHL i art. 36.1 RCI i art. 4.1.b del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, són atribuïts a la Intervenció General Municipal per
l’ordenament jurídic, relatius a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2018, realitzats
durant l’exercici 2018 i fins a febrer de 2019 i dels informes definitius de control financer
inclosos en el Pla Anual de Control Financer per a l’any 2018, relatius a l’activitat
economicofinancera de l’exercici 2017, realitzats amb posterioritat al Ple de 25 de setembre
de 2018 i fins març de 2019.
Atès que, a la sessió de 25 de setembre de 2019, el Ple restà assabentat dels informes de
control financer que, de conformitat amb l’art. 220.4 TRLHL i art. 36.1 RCI i art. 4.1.b del
Reial Decret 128/2018, de 16 de març, són atribuïts a la Intervenció General Municipal
inclosos en el Pla anual de control financer de l’exercici 2018 i 2019, relatius a l’activitat
economicofinancera de l’exercici 2017 i 2018, respectivament, realitzats durant l’exercici
2019 i fins a 31 d’agost de 2019.
En conseqüència, a la vista de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim
Local, així com dels articles 218, 219 i 220 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març,
pel que s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals i els articles 29, i
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36 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control
intern en les entitats dels sector públic local, el Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular
de l'Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, i amb el dictamen previ de la
Comissió de Presidència,
PRIMER.- Resta assabentat dels informes de control financer que, de conformitat amb l’art.
220.4 TRLHL i art. 36.1 RCI i art. 4.1.b del Reial Decret 128/2018, de 16 de març, són
atribuïts a la Intervenció General Municipal inclosos en el Pla anual de control financer de
l’exercici 2019, relatius a l’activitat economicofinancera de l’exercici 2018, respectivament,
realitzats des del 31 d’agost de 2019 fins al 16 d’abril de 2020, següents:
C o n tro l f in a n c e r p e rm a n e n t d e s p e s e s . E x e rc ic i 2 0 1 8
C o n tro l f in a n c e r d e le s re s o lu c io n s s u b j e c te s a f is c a litz a c ió

Núm .

lim ita d a p rè v ia p e rs o n a l i n ò m in e s i d e s p e s e s

In f o rm e

D a ta In f o rm e

N ú m . e x p e d ie n t
AUPAC

Núm .
docum ent
AUPAC

N ò m in e s 2 o n s e m e s t r e d e 2 0 1 8

76/2019

22/10/2019

A JT / 2 8 9 0 9 / 2 0 1 9

466380/2019

F is c a lit z a c ió p o s t e r io r d e ls c o n t r a c t e s m e n o r s

85/2019

10/02/2020

A JT / 3 7 1 8 7 / 2 0 1 9

68809/2020

C o n tro l f in a n c e r p e rm a n e n t in g re s s o s . E x e rc ic i 2 0 1 8
C o n tro l f in a n c e r re s o lu c io n s d re ts i in g re s s o s p re s a d e ra ó

Núm .

c o m p ta b le

I n f o rm e

À r e a d 'E s p a i P ú b lic , H a b it a t g e , U r b a n is m e i S o s t e n ib ilit a t

65/2019

D a ta I n f o rm e

28/10/2019

N ú m . e x p e d ie n t
AUPAC
A JT / 2 5 9 0 8 / 2 0 1 9

Núm .
docum ent
AUPAC
409600/2019

C o n tro l f in a n c e r p e rm a n e n t. E x e rc ic i 2 0 1 8

G e s tió d ire c ta d e s e rv e is

S e r v e i d e P o d o lo g ia

Núm .
I n f o rm e
82/2019

D a ta I n f o rm e

20/11/2019

N ú m . e x p e d ie n t
AUPAC
A JT / 5 7 1 4 8 / 2 0 1 9

Núm .
docum ent
AUPAC
523055/2019

C o n tro l f in a n c e r p e rm a n e n t. E x e rc ic i 2 0 1 8

G e s tió in d ire c ta d e s e rv e is

Núm .
I n f o rm e

D a ta I n f o rm e

N ú m . e x p e d ie n t
AUPAC

Núm .
docum ent
AUPAC

P o lie s p o r t iu M u n ic ip a l B e llv it g e

67/2019

11/11/2019

A JT / 4 4 0 8 0 / 2 0 1 9

441485/2019

P o lie s p o r t iu M u n ic ip a l S a n t a E u là lia i P is t a G a s ò m e t r e

77/2019

11/11/2019

A JT / 4 4 0 7 6 / 2 0 1 9

489297/2019

P o lie s p o r t iu M u n ic ip a l L e s P la n e s

66/2019

11/11/2019

A JT / 4 4 0 8 6 / 2 0 1 9

484584/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e ls a r b r e s " 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

71/2019

03/10/2019

A JT / 4 4 1 0 1 / 2 0 1 9

422445/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e l m o lí" 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

80/2019

11/11/2019

A JT / 4 4 1 0 4 / 2 0 1 9

489665/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e ls c o n t e s " 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

81/2019

11/11/2019

A JT / 4 4 1 0 5 / 2 0 1 9

496317/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e l p a r c " 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

68/2019

03/10/2019

A JT / 4 4 1 0 6 / 2 0 1 9

422318/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e le s flo r s " 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

69/2019

03/10/2019

A JT / 4 4 1 0 8 / 2 0 1 9

422385/2019

E s c o la b r e s s o l " C a s a d e la m u n t a n y a " 0 1 / 0 9 / 2 0 1 7 -3 1 / 0 8 / 2 0 1 8

70/2019

03/10/2019

A JT / 4 4 1 1 1 / 2 0 1 9

422413/2019

C o n tro l f in a n c e r m itj a n ç a n t a u d ito ria p ú b lic a . E x e rc ic i 2 0 1 8

C o n tro l f in a n c e r m itj a n ç a n t a u d ito ria p ú b lic a

A u d it o r ia o p e r a t iv a c ir c u it d e fa c t u r e s L le i 2 5 / 2 0 1 3

Núm .
I n f o rm e
93/2019

D a ta I n f o rm e

14/01/2020

N ú m . e x p e d ie n t
AUPAC
A JT / 6 7 4 5 6 / 2 0 1 9

Núm .
docum ent
AUPAC
22371/2020

”
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SRA. ALCALDESSA
Passem ara a la part de control i fiscalització

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, PRECS I PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
ACORD 20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 19 DE FEBRER AL
21 D’ABRIL DE 2020, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 1965 AL 4595. (EXP.
2380/2020)
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels decrets dictats
per l’alcaldia i les resolucions dictades pels tinents d’alcaldia i regidors de govern en
l’exercici de les competències delegades que comprenen del número 1965 de data 19 de
febrer al número 4595 de data 21 d’abril de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per assabentats/des els membres
de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS ACORDS APROVATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16
DE 21 i 26 DE FEBRER; 4,11,13 i 18 DE MARÇ i 1,17 i 22 D’ABRIL DE 2020. (EXP.
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 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 i 16 de 21 i 26 de febrer; 4, 11, 13
i 18 de març i 1,17 i 22 d’abril de 2020.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de les
quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 22 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major numero de
membres.

SRA. ALCALDESSA
El Sr. Belver m’ha demanat la paraula.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Intervenim excepcionalment en aquesta part del Ple, però pensem
que estem en una situació excepcional i per això fem aquest donar compte d’aquest acord.
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Volem fer públic, volem donar compte i volem fer-ho en seu plenària amb tot l’ajuntament
reunit, perquè és evident que estem en una situació absolutament excepcional i en aquesta
situació excepcional i el que s’ha volgut des de l’ajuntament, però no només des de
l’ajuntament, sinó des de la ciutat, és fer un treball conjunt per enfocar dos o tres objectius.
Un: contribuir de la millor manera possible a minimitzar els efectes de la pandèmia; dos: a
que durant aquesta pandèmia a la ciutat poguéssim protegir els col·lectius més vulnerables i
a garantir els serveis essencials durant aquest període de crisis sanitària.
I en base a això hem pres un conjunt de mesures, més enllà del treball habitual que ja fa
l’administració per se. Les hem dividit en 9 blocs, jo no els llegiré tots, però sí vull posar
algunes coses de exemple. I abans de res, reconèixer el treball del conjunt de funcionaris i
funcionàries de l’Ajuntament, d’altres administracions públiques de tota mena, tant central
com de la Generalitat de Catalunya; dels voluntaris en associacions, com són els voluntaris
de Protecció Civil, que estan treballant incansablement; de la gent d’entitats que ja tenen
aquest tarannà, com la Creu Roja; de l’associació de voluntaris de L’Hospitalet a través de
la regidoria de Joventut; de tots els treballadors i els voluntaris en l’àmbit social, que s’han
deixat la pell per poder ajudar als més desfavorits.
Hem pres mesures socials; hem incrementat de manera exponencial el servei d’atenció
domiciliària, garantint el servei a més de 2.000 persones permanentment; hem distribuït
7.000 targetes moneder per suplir les beques menjador als nostres nens i nenes a la ciutat;
hem garantit l’alimentació bàsica a tota aquella gent que tenia necessitat; hem donat suport
a les residències de gent gran a la ciutat, als equips professionals, però també als usuaris,
això també amb el suport de la Diputació de Barcelona que ens ha facilitat EPIs, ens ha
facilitat equipaments per poder portar-los a aquestes residències per als usuaris i
professionals; hem donat suport a persones vulnerables amb necessitats bàsiques, a les
persones sense llar, a les dones que pateixen violència de gènere i que durant tot aquest
procés a més a més s’han vist condemnades a tenir aquest tancament amb els seus
maltractadors; el suport als llogaters d’habitatges socials, ja sigui amb moratòria de
pagament, o amb la suspensió automàtica per un sector de la població.
Mesures en l’àmbit de la salut, posant en marxa, i ajudant i donant suport a posar en marxa
equipaments en pavellons i hotels de la ciutat, posant-los a disposició del sistema sanitari;
Protecció Civil donant suport amb el repartiment de material i tasques de desinfecció; el
repartiment d’equips de protecció, com són mascaretes, guants i demés al transport públic
per a la gent que per ser servei essencial, no pot evitar anar a treballar; campanyes de
donació de sang que es van fer al barri de Santa Eulàlia, a l’edifici dels mitjans de
comunicació o la pròpia seu de l’Ajuntament; els serveis de protecció d’animals, salut
ambiental i salut comunitària; els treballadors i treballadores municipals, més de 1.000
professionals que treballen de manera no presencial i altres cinc-cents, com la Guàrdia
Urbana que està fent una tasca encomiable, que estan treballant presencialment,
evidentment.
En l’àmbit de mesures econòmiques donant suport a emprenedors, autònoms i comerciants;
la coordinació amb els agents socials, els sindicats UGT i CCOO i les associacions
empresarials AEBALL i PIMEC, amb qui estem treballant.
Mesures a l’espai públic per millorar la neteja, però preservant a la vegada la seguretat en el
treball de la gent que està prestant el seu servei, però garantint que aquelles zones que
pateixen més brutícia puguin ser ateses; mesures en educació, on estem a punt de fer
arribar a 500 famílies de la ciutat, routers i connexions WIFI per garantir la connectivitat, i
que puguin continuar la seva activitat lectiva.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Respecto al punto número 22, el informe del gabinete de la
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Alcaldía en relación a las medidas adoptadas por el Ayuntamiento en relación al
coronavirus, desde el Partido Popular, como ya he hecho mención en puntos anteriores de
este Pleno, nos ponemos a plena disposición para arrimar el hombro con el equipo de
gobierno, y ponernos a disposición para todas aquellas medidas que fueran necesarias y
para intentar minimizar los efectos del coronavirus en todos sus diferentes ámbitos, tanto
desde el punto de vista sanitario, principalmente, que es lo más grave, pero también desde
el punto de vista social y finalmente desde el punto de vista económico.
Hoy nos traen aquí un decreto, un informe mejor dicho, con las 50 medidas que ha
adoptado el gobierno municipal, como lo explicaba el portavoz, Sr. Fran Belver, en
diferentes sectores: cultural, juventud, mantenimiento, servicios esenciales, coordinación del
tema sanitario, adopción de medidas extremas para ayudar a las personas más
dependientes, el reparto de tarjetas monedero para el tema de las becas comedor, el tema
de la alimentación básica, el tema de la asistencia, el refuerzo de la teleasistencia, reparto
de mascarillas y diferentes medidas hasta llegar a las 50.
Estas son las principales que hemos querido destacar para hacer frente a la crisis sanitaria.
Nosotros desde el primer momento, como decía, fuimos conscientes de la necesidad de
arrimar el hombro y por tanto desde el primer momento entendimos que lo más
imprescindible ahora era contribuir y no poner ningún palo a las ruedas, y posteriormente ya
vendrá el momento de comentar las medidas que se han ido adoptando.
Porque a nuestro entender, a pesar de que se han ido tomando, como también se decía por
parte del gobierno, es un informe que está vivo. En el momento en el que se van
inevitablemente implementando medidas, se van a ir ampliando medidas nuevas, no
solamente en las diferentes fases, porque pasaremos afortunadamente a la fase de
desescalada y la fase en la que podremos hacer cierta vida “normal”, pero empezará otra
crisis, que ya la estamos viviendo, que es la crisis social y económica, en la que muchísimos
comerciantes y muchísimos empresarios van a ver ciertamente su economía en muy malas
condiciones.
Por tanto nosotros, como decía desde un primer momento, entendimos que lo mejor era ser
leales al gobierno de la ciudad. Nosotros entendemos que ha habido transparencia a la hora
de explicarnos cuales eran las medidas que se estaban implementando. Eso
evidentemente, como no puede ser de otra manera, tampoco implica carta blanca, en el
sentido de que poco a poco iremos detallando y analizando las diferentes medidas que se
han ido tomando por parte del gobierno, para poder en alguna manera también contribuir y
ver si alguna área pues necesita algún tipo de refuerzo.
También, como no puede ser de otra manera, desde el Partido Popular queremos
agradecer, como ya he dicho antes además, a todo el equipo de funcionariado municipal,
que trabaja en el ayuntamiento de L’Hospitalet, voluntariado, Cruz Roja, Protección Civil,
Policía, Guardia Urbana. En este caso, también queríamos agradecer a la Unidad Militar de
Emergencias que de una manera física ha venido a L’Hospitalet a ayudarnos a desinfectar
residencias de ancianos, que estaban realmente comprometidas por el virus. También han
ayudado a hacer tareas de desinfección de la vía pública. Por tanto queremos agradecer de
una manera muy especial a la UME, la Unidad Militar de Emergencias, que haya venido a
L’Hospitalet a ayudarnos a paliar los efectos de la crisis.
Por tanto, también por último, el Partido Popular queremos poner en valor el papel que ha
jugado, en este caso, nuestro ayuntamiento, el Ayuntamiento de L’Hospitalet, haciendo
frente de una manera muy directa, cubriendo las necesidades básicas de todos los
ciudadanos de L’Hospitalet, muchos de ellos en una situación comprometida, ciertamente
por la soledad y en condiciones muy complicadas, que el ayuntamiento ha tenido a bien
intentar aumentar las asistencias para paliar este déficit.
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En cualquier caso, esto pone en valor al Ayuntamiento de L’Hospitalet, a los ayuntamientos
en general, como primera fuerza pública para poder responder a las adversidades. Va, en
definitiva, en detrimento de las administraciones supramunicipales, en este caso, de la
Generalitat de Cataluña, que a nuestro entender se ha desmarcado, y el gobierno de
España que no acierta ni cuando rectifica.
En cualquier caso, ahora mismo lo que toca es ir todos juntos, ya habrá tiempo para poder
rectificar y poder –finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchísimas gracias. Nosotros en este punto nos reiteremos en la intervención que
hemos hecho anteriormente. L’Hospitalet En Comú Podem ya ha manifestado el apoyo que
ha dado a todas las medidas que ha estado comentando el gobierno del Ayuntamiento de
L’Hospitalet.
Consideramos que son tiempos de unidad, de remar todos en la misma dirección, ante una
situación de pandemia inesperada y absolutamente que nos ha desbordado como sociedad
y también a nivel personal, como no.
Nosotros durante todo este tiempo hemos permanecido en permanente contacto con el
equipo de gobierno. Agradecemos al equipo de gobierno, sobre todo a Fran Belver, que ha
sido muy directo. Con el Sr. Husillos, con el Sr. Pepe Castro, que nos ha atendido en todas
nuestras… hemos podido trasladarles todas las indicaciones que nos han estado haciendo
diferentes colectivos y nosotros, en este sentido, estamos muy agradecidos porque han sido
bien recibidas, nos hemos sentido apoyados también en estas reivindicaciones.
No nos queda más que seguir, continuar ofreciendo nuestro apoyo y ofreciendo también
nuestra disposición a cualquier necesidad que tenga cualquier vecino o vecina de
L’Hospitalet y también el equipo de gobierno.
Yo creo que en nuestra anterior intervención ya hemos expresado todos nuestros
agradecimientos y todo lo que para nosotros significa esta situación tan compleja, y sobre
todo también lo que se nos viene a partir del momento en que hayamos superado esta
pandemia, que es una recuperación económica que se prevé muy complicada, muy difícil,
en la cual diferentes colectivos también van a sufrir muchísimo.
Nosotros consideramos que ahí es donde tenemos que poner el acento, en los colectivos
más vulnerables para que nadie se quede atrás en esta situación tan grave, y nosotros
estaremos ahí y estaremos apoyando todas estas medidas y aportando nuestro granito de
arena y todas nuestras reivindicaciones ante una situación tan compleja.
Reiterar nuestro apoyo y nuestro ofrecimiento para estar a disposición de lo que se
necesite.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
El número 20 nos damos por enterado y el número 21 también. En cuanto al informe del
gabinete de alcaldía que recoge la relación de las medidas adoptadas por el ayuntamiento
en relación al COVID-19, tenemos que decir que en principio, vamos a ver, veo que aquí
hay mucho agradecimiento. No está mal, porque dicen que es de bien nacido, ser
agradecido. Pero en cualquier caso, yo creo que no hay que agradecer tanto a quien tiene la
obligación de cumplir con su responsabilidad. Creo que es una responsabilidad que tienen
todos los gobiernos en cumplir con su obligación en cuanto la ciudadanía pone en sus
manos los gobiernos para que lo hagan lo mejor que sepan y puedan.

…/…

98

Así que, bueno, está bien, yo creo que es bueno que se visualicen las cosas que se han
hecho más o menos bien, pero esto, esta oferta de agradecimientos, ¿agradecimiento a
quién?, ¿a quién tenga la obligación de hacer lo que le toque, para lo que le pagan?
Hombre, está bien, como digo, es de bien nacido ser agradecido, pero tampoco hace falta
decirlo tanto.
Miren, no les quepa duda que Ciudadanos va a estar al lado del gobierno, como no puede
ser de otra manera en este momento. Y, ¿por qué? Porque es lo que nos demanda la
ciudadanía, porque es lo que quieren nuestros vecinos, que ven cómo se van sus seres
queridos, que ven cómo peligra su economía, que ven cómo el futuro se ennegrece
terriblemente.
Entonces claro, hay que estar ahí, hay que dejar el partidismo al lado, ponerse simplemente
en el papel llano de seres humanos que somos todos, al margen de las ideas que podamos
tener, de un lado o del otro, pero creo que ahora lo que hay que hacer es remar todos en la
misma dirección y sinceramente, ahora no es tiempo de hacer balance. Podrían hacer, pero
no es tiempo, es tiempo de remar, remar y remar hasta llegar a la orilla en medio de esta
tempestad que nos arrolla a todos de una manera incontrolable.
Así que el gobierno, lo hemos reiterado desde el principio, y nosotros hacemos lo que
tenemos que hacer, en función de lo que podemos. El otro día discutía con Pepe Castro,
con el que me une una sincera confianza para hablar de cosas y hombre, porque nosotros
estamos, claro que estáis Pepe. Esto incluso a veces incidiendo en alguna cuestión y
poniendo en crisis la salud y demás. Eso sí que es de agradecer cuando se llega a esos
límites.
Y le decía, nosotros hacemos lo que podemos Pepe, aconsejar, decir, si nos escucháis, lo
que creemos que se puede hacer, escuchamos a los colectivos, a la gente que nos llama y
nos dice que tienen problemas de ese tipo, y os lo transmitimos ahí, porque yo no puedo
implementar esas cosas, sois vosotros, los que sois gobierno, los que tenéis la
responsabilidad. Ya nos gustaría poder hacer más cosas, lo máximo que podemos hacer es
ponernos a disposición del gobierno, para que nuestros ciudadanos reciban el beneficio y no
hacer politiqueo.
Somos políticos y evidentemente debemos hacer política, pero tiempo habrá de hacer
balance. Ahora el balance que tenemos que hacer es ese apoyo a través del gobierno a
nuestros ciudadanos, Y ya te digo, no sé, yo por ejemplo, cuando veo, sinceramente, y no
quiero que se me enfade con esto el Sr Belver, el tono este con el que se congratula, parece
ser, no lo sé, como un poco triunfalista, porque lo que está hecho es porque había que
hacerlo, y más si pudiéramos, habría que hacer.
Y no lo digo como crítica, Fran, que quede claro, pero no sé si los ciudadanos lo verán igual
algunos de ellos, porque yo por ejemplo hoy mismo he tenido una llamada de un señor que
han fallecido sus padres en una residencia, una residencia que está en el consorcio
sanitario, que me decía lo mal que se han visto atendidos, lo que ha pasado y si es cierto, y
no tengo porque dudar de la buena fe de la gente, la cantidad de gente que ha muerto en
nuestras residencias, más del 35% de los que están ahí, de los residentes, de 90, estamos
hablando de una cifra alarmante, sangrante.
Claro, no me gustaría decir esto aquí, porque parece que uno siembra pánico y terror, por
eso le digo que no todo el mundo está tan contento como el Sr. Fran. Y ¿qué
responsabilidad tiene el Ayuntamiento? Poca, pero sí es cierto que seguramente, como
decía este señor, y luego hablaremos ya en otra clave, porque esto a veces no hay que
darle publicidad, ni historias, pero ya hablaremos de donde podríamos haber hecho algo
más, la sensibilidad.

…/…

99

A nivel material, no sé, el Ayuntamiento, como bien decimos, un ayuntamiento fuerte
económicamente, ha hecho una parte, tal vez se podría haber hecho algo más, pero en
cualquier caso evidentemente yo y mi grupo no estamos insatisfechos con lo que ha hecho
el ayuntamiento, aunque creemos que se podía haber hecho más. Pero tampoco tenemos
que vender esto como que somos estupendos, porque hay ciudadanos que no lo ven así,
influidos también por el estado de ánimo, que también hay que tenerlo en cuenta.
Pero para no extenderme más, solo quiero dejar encima de la mesa lo que realmente
importa. Es una pequeña crítica muy sutil, diciendo que ya llegará el momento de pasar
balances. Lo que me importa es dejar sobre la mesa que vamos a ir todos a una, vamos a
trabajar por nuestros ciudadanos, vamos a apoyar al gobierno.
Fíjense aunque en algunas cosas estemos en desacuerdo, hagamos ver que sí lo estamos,
pero vamos a hacerlo con buena fe, vamos a intentar que el gobierno también se ponga en
esta parte, y que entienda que nosotros representamos una parte importante de la
ciudadanía, que nos escuchen, solo le pido eso. Algo aportaremos, somos muchos. Nada
más y que quede sobre la mesa nuestro apoyo en este tema al gobierno.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, moltes gràcies Alcaldessa. Tots i totes nosaltres cada dia estem comprovant les
conseqüències del COVID-19 a les nostres vides. Ho patim a la nostra pròpia pell, la
incertesa per la salut dels nostres veïns i veïnes, dels nostres familiars i també dels nostres
amics, i també constatem el nostre dolor per la pèrdua de vides humanes.
I és que estem patint una de les crisis més greus d’aquest segle XXI, la crisis del COVID-19
ens mostra les febleses que tenim com a societat i la feina que hem de fer per tal d’enfortir
aquest estat del benestar que encara avui és feble. Les desigualtats socials entre persones,
entre famílies i barris a la nostra ciutat, durant aquests dies s’han agreujat i encara es
visualitzen més.
Compartim que ara no és el moment de la baralla política. Igual que la societat és madura,
els governants hem de demostrar el mateix, els càrrecs públics hem de demostrar que
estem a l’alçada. Crec que ja tindrem temps d’analitzar si el confinament es va fer bé i
correcte, o es va fer tard i malament. Tindrem temps perquè es pugui analitzar si es va
preveure la situació sabent el que havia passat a altres països, o també tindrem temps de
veure si les decisions de les diferents administracions que s’han anat prenent durant aquest
darrer mes, amb més o menys encert, han estat les correctes.
I repeteixo, totes les administracions han tingut encerts i errors. També aquest ajuntament
ha fet coses molt bé, i també altres coses que per a nosaltres no han estat correctes, però
com deia abans tindrem temps d’analitzar i debatre, perquè creiem que ara és el moment de
cooperar i sobretot de respondre amb eficàcia a les necessitats urgents del present i del
futur imminent.
Des del minut zero, aquest grup municipal com a primera força de l’oposició ha estès la mà
al govern d’aquesta ciutat. Ens hem posat a disposició del govern per fer front a aquesta
crisis. Les mesures que han desenvolupat i que avui presenten en aquest informe són
positives, nosaltres les compartim. Han incorporat propostes del nostre grup, però creiem
també que són insuficients per donar resposta a les necessitats dels nostres veïns i veïnes.
La pandèmia en algun moment desapareixerà, però segur que la crisis social i econòmica es
quedarà. I cal assegurar des de les diferents administracions, però també des de
l’administració local, des d’aquest ajuntament, que aquesta crisi no la paguin els de sempre,
com va passar amb la crisi del 2008, que no la paguin els sectors més febles de la societat,
com són els treballadors i treballadores, els autònoms, els comerciants, el tercer sector, els
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empresaris i altres diferents col·lectius.
Perquè creiem que no podem permetre que aquesta crisi la paguin aquelles persones que
avui encara continuen patint la crisi del 2008, com són els nostres veïns i veïnes que tenen
feines precàries, veïns que estan a l’atur, els nostres pensionistes o aquelles persones que
s’han quedat sense casa. Aquests col·lectius, aquestes persones mai, però mai, han viscut
per sobre de les seves possibilitats.
I és per aquest motiu que des del grup municipal d’Esquerra Republicana, entre altres
mesures, nosaltres li voldríem proposar a l’equip de govern mesures concretes per reforçar
aquestes polítiques. En primer lloc, rebaixar l’IBI. En l’anterior mandat el Partit Socialista i
Esquerra Republicana de Catalunya van arribar a un acord per rebaixar l’IBI durant el
mandat. Nosaltres vam fer aquesta proposta en el debat de pressupostos i ordenances,
tornem a posar sobre la taula la necessitat de rebaixar l’IBI. Volem seure amb l’equip de
govern per tal d’impulsar de nou aquesta mesura, i rebaixar aquest impost a la nostra ciutat.
En segon lloc, crec que és important que des de les diferents forces polítiques, des de
diferents entitats socials, veïnals desenvolupem i promoguem un pla de xoc social, un pla de
xoc social que vagi en la direcció de garantir els drets bàsics de les persones, per potenciar
polítiques actives per combatre la pobresa i també de destinar més recursos a les polítiques
socials i millorar també les condicions laborals de les treballadores i treballadors socials i
educadors socials de la nostra ciutat.
I finalment crec que també és molt important que arribem a acords de ciutat, per poder
desenvolupar un pla de reactivació econòmica, perquè cal ajudar el petit comerç, cal ajudar
la petita i mitjana empresa i cal donar suport als autònoms que són el motor econòmic
d’aquesta ciutat.
Des d’Esquerra Republicana tenim la mà estesa, tenim voluntat de cooperació, tenim
voluntat d’arribar a acords per tirar endavant polítiques valentes que serveixin per sortir
d’aquesta crisi, i que serveixin perquè cap ciutadà de la nostra ciutat es quedi enrere.
Per tant, la nostra col·laboració, el nostre diàleg està permanentment a disposició d’aquest
govern, amb la necessitat d’arribar a acords per fer front a aquesta crisi social i econòmica,
que malauradament quan acabi aquesta crisi sanitària, la tindrem a la nostra societat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Som cap al final del Ple. Jo a l’igual que alguns dels grups municipals han agraït al
govern la seva actuació, crec que el que hem de fer és agrair nosaltres precisament el què
ha fet l’oposició, en aquest cas, a la nostra ciutat. I jo personalment vull agrair també a tots
els grups polítics el seu interès, les seves aportacions. Crec que ningú no esperava aquesta
situació, aquesta situació de crisi. Nosaltres l’estem gestionant de la millor forma possible,
de la forma que sabemos, que podemos. El señor García decía, y tiene razón, que no hace
falta que se nos agradezca nada al gobierno de la ciudad, es nuestra obligación, es lo que
tenemos que hacer, es lo que estamos haciendo. Seguramente con algún acierto,
probablemente con muchos errores, porque lógicamente esta es una cuestión que nadie
tenía identificada ni tenía planificada y, bueno, es nuestra obligación. Seguro que podríamos
hacer más y también hacer las cosas mejor, no tengo ninguna duda. Yo creo que la crítica
es buena y la autocrítica todavía, quizás, pues no sé si es mejor o no pero, en todo caso,
creo que es buena también. Y tiempo habrá para esa crítica, para esa autocrítica.
Yo, si me permiten, sí que quiero agradecer, no solamente a los grupos de la oposición, que
es cierto que se han interesado, que han estado llamando, que se han preocupado de
trasladar situaciones, incógnitas, preguntas, propuestas a los diferentes concejales del
equipo de gobierno y a mí misma como alcaldesa.
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Quiero agradecer, no solamente como alcaldesa, ni en nombre de un grupo político, sino en
nombre de todo el consistorio, a tantas y tantas personas que durante estas semanas han
estado trabajando en el sector sanitario, que se han dejado la piel por tirar adelante una
situación muy, muy complicada.
También a nuestras plantillas, a las plantillas municipales, a los servidores públicos, a las
personas que han estado trabajando de forma presencial, a las personas que han estado
trabajando a través de los nuevos sistemas, a través del teletrabajo. Sobre todo y
especialmente a aquellas personas que han atendido y que están atendiendo los servicios
más vulnerables, a los colectivos de personas con discapacidad, a las personas mayores, a
las personas que realmente necesitan un acompañamiento en un momento tan complicado
y tan difícil como éste.
Cómo no, también a las empresas que nos acompañan, a las contratas municipales, a los
servicios de limpieza, a todos esos servicios que han estado en la calle en un momento
complicado; a las personas que han estado muchas veces, que no se han visualizado, como
son los trabajadores de los cementerios, de nuestras propias plantillas, a los voluntarios, a
los comerciantes, a todo ese ejército de personas que han estado suministrando la
alimentación y también a las personas que han estado trabajando en los servicios
farmacéuticos, y muy especialmente a todas las entidades que han colaborado y que están
colaborando en estos momentos a ayudar a esas familias y a esas personas que peor lo
están pasando.
Con el compromiso, lógicamente, de sumar, antes al principio lo decía muy brevemente,
creo que la fórmula es la suma, la suma con otras administraciones, la suma con otros
colectivos. Se hacía por parte de algún grupo político alguna propuesta concreta. Creo que
más que concretar, en estos momentos creo que tenemos que seguir en esta dinámica, si
es sincera y es real, de colaboración y de suma en el futuro inmediato. Yo creo que lo que sí
deberíamos establecer, es un pacto, no sé ponerle el nombre, no sé si un pacto por la
reactivación económica, por la reactivación social, pero sí que tengo muy claro que no
podemos caer en los mismos errores en que se cayó en la crisis del 2008 en la que
también, por parte de algún grupo político se ha dicho, fueron las personas, los
trabajadores, estas personas que se quedaron, en algunos casos, fuera del sistema.
Por tanto vamos a trabajar en este plan de choque, en este pacto local, digámosle,
busquemos un nombre que nos pueda ser útil para todos los grupos políticos, para los que
estamos en el gobierno, para los que están en la oposición, para las entidades sindicales,
para las entidades empresariales, comerciales, sociales, para todos aquellos que realmente
tienen algo que aportar y que sinceramente quieren que L’Hospitalet y que nuestro país tiren
hacia adelante.
Agradezco el tono también en el que se ha formulado este Pleno. Muchas veces los plenos
son un poco más broncos, destacamos aquello que nos separa, que nos diferencia, más
que aquello que nos une. Creo que hay propuestas, buenas propuestas, seguramente
pueden haber, por parte de muchas formaciones políticas, por parte de muchos colectivos
en esta ciudad.
Por tanto planteo, vamos a formular por parte del gobierno, pero también con los portavoces
de los grupos políticos, una propuesta de este pacto de ciudad, para que seamos capaces
de salir de esta crisis, que ha empezado como una crisis sanitaria, pero estoy convencida
que se va a transformar y se ha transformado en una crisis social, en una crisis económica y
en una crisis que seguramente entre todos, si nos unimos y trabajamos en la misma
dirección, seremos capaces de superar.
Así que esa es, de alguna forma, la conclusión de este Pleno, en el que hemos agradecido
a todas las personas que han estado trabajando durante estas semanas y las que van a
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continuar trabajando durante las próximas semanas y meses en nuestra ciudad, todos los
servidores públicos, pero también con ese compromiso de que vamos a ser capaces de
demostrar que en nuestra ciudad cuando queremos sumar, nos ponemos a ello.
Y en este sentido quiero agradecer para finalizar, en todo caso si hay alguien que quiera
intervenir, abriríamos un segundo turno de intervenciones, pero quiero ofrecer sinceramente
esa mano extendida a todos los que hoy estáis en este Pleno, para que nos ayudéis desde
vuestra, cada uno desde su posición, a que esta ciudad no quede desbordada por esta
crisis tan importante que hemos sufrido.
Així que no veig cap petició de paraula més. Si ningú no demana la paraula, deixaríem aquí
aquest punt d’intervencions.

ALTRES MESURES EXCEPCIONALS COVID-19
ACORD 22.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL GABINET DE L’ALCALDIA QUE
RECULL LA RELACIÓ DE LES MESURES ADOPTADES PER L’AJUNTAMENT EN
RELACIÓ A LA COVID 19. (EXP. 24194/2020)
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), ha
declarat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol, amb la finalitat d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, vigent per la pròrroga del
Reial Decret 487/2020, de 10 d’abril.
L’Alcaldessa-Presidenta, DONA COMPTE AL PLE de les mesures adoptades per
l’Ajuntament de L’Hospitalet davant la Covid-19, per contribuir a detenir la pandèmia i que es
troben detallades en el document signat per la Cap de Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P. L., i
que és del tenor literal següent:
“MESURES ADOPTADES PER FER FRONT AL CORONAVIRUS (COVID-19) A
L’HOSPITALET
Contribuir a detenir la pandèmia, protegir els col·lectius més vulnerables, garantir els serveis
essencials a la ciutadania i fer complir el Reial decret 463/2020 respecte al confinament de
persones i control d’activitats han estat els objectius de l’Ajuntament de L’Hospitalet durant
aquest període de crisi sanitària.
MESURES SOCIALS
1.Es manté l’atenció permanent per part dels Serveis Socials municipals.
Els Serveis Socials continuen prestant serveis per via telefònica, amb cita prèvia mitjançant
el telèfon 010.
2. Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i hospitals.
Els Serveis Socials municipals treballen en xarxa i de manera coordinada amb els
treballadors i les treballadores socials dels centres d’atenció primària de la ciutat i dels
hospitals per donar suport a les persones i famílies que pateixen alguna situació d’ingrés,
aïllament o quarantena, i per poder completar amb assistència social el seguiment i
l’evolució de les persones i les seves necessitats.
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3. Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents.
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) incrementa l’atenció en 312 persones i garanteix els
serveis a les més de 2.000 persones ateses habitualment a casa seva.
El servei també subministra el menjar a part de les persones més vulnerables que fins ara
dinaven als casals de gent gran municipals i de la Generalitat, una tasca que fan les
treballadores familiars. La demanda ha augmentat en 402 persones.
4. Distribució de 7.000 targetes moneder de les beques menjador.
L’Ajuntament s’ha fet càrrec de la distribució, porta a porta, de targetes moneder
recarregables procedents de la Generalitat entre les famílies beneficiàries de les beques
menjador. D’aquesta manera s’ha evitat que haguessin de sortir de casa seva 5.000
famílies. El dispositiu de distribució estava format per treballadors municipals, de La Farga i
voluntaris dels esplais de la ciutat.
5. Es garanteix l’alimentació com a necessitat bàsica.
La demanda d’aliments ha crescut de manera molt acusada (actualment representa el 96%
de les demandes a Serveis Socials). Les entitats del tercer sector fan la distribució
d’aliments a la ciutat. Es fan aportacions econòmiques directes mitjançant transferència
bancària a famílies amb menors que no perceben beca menjador del Departament
d’Educació (més de 900 menors). S’envia menjar a domicili a persones dependents i majors
de 65 anys, amb un increment del 62%. Es reparteixen 204 menús diaris, que es fan arribar
al centre d’acollida per a persones sense recursos Els Alps.
6. Atenció personalitzada per a les persones usuàries dels centres de dia.
Davant el tancament, per part de la Generalitat, d’aquests serveis, l’Ajuntament ha contactat
amb totes les persones usuàries per avaluar les seves necessitats. Com a resultat d’aquesta
anàlisi, s’han donat d’alta més d’un centenar de teleassistències.
7. Reforç del Servei de Teleassistència.
Es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de garantir el seu benestar i
s’instal·len 231 serveis de teleassistència a través de la línia 900 de la Diputació de
Barcelona.
8. Suport a les residències de gent gran de la ciutat.
Les residències de gent gran acullen el col·lectiu més vulnerable i colpejat per aquesta crisi
sanitària. Com a Ajuntament, s’està fent seguiment telefònic diari de la situació de
cadascuna de les residències de la ciutat, s’ha demanat a la Delegació del Govern que
l’UME de l’exèrcit desinfecti les instal·lacions de totes les residències i s’han facilitat les
desinfeccions amb empreses especialitzades en cas necessari. També se’ls ha ofert una
borsa de treballadors per poder cobrir les baixes de personal, tests de detecció ràpida de
coronavirus i equips de protecció procedents de la Diputació de Barcelona i de les diferents
donacions de particulars i d’empreses. S’ha fet l’oportuna derivació, coordinació i seguiment
amb el Departament de Benestar Social així com amb el Catsalut, ICS i CSI.
9. Suport a les persones vulnerables en les seves necessitats bàsiques.
A través dels Voluntaris de L’H, es dona suport als col·lectius de risc per tal de portar la
compra a casa seva, baixar les escombraries, adquirir medicaments, etc.
10. Campanya de trucades a persones majors de 65 anys que viuen soles i a diferents
col·lectius.
11. Suport a les persones sense llar.
Els ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona han establert una línia de treball per reservar al
pavelló de la Fira unes places per a persones procedents del nostre municipi. La coordinació
es fa a través de l’Equip d’Emergències de L’Hospitalet, que avisa el Dispositiu Fira. Creu

…/…

104

Roja de L’Hospitalet s’encarrega de localitzar els candidats i lliurar-los un document de
derivació, i també els informa del dia i l’hora que poden accedir al pavelló de la Fira.
12. Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
Es fa un seguiment telefònic setmanal de les dones vinculades al Centre d’Atenció i
Informació a la Dona (CAID) per part dels professionals: treballadores socials i psicòlogues.
Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per donar resposta a les situacions que van
sorgint.
Un dispositiu de voluntaris, coordinats per l’Oficina del Voluntariat del Servei de Joventut, ha
distribuït en farmàcies i comerços d’alimentació cartells amb els telèfons d’ajuda per a dones
en situació de violència masclista.
13. Suport als llogaters dels habitatges socials.
Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables que ocupen habitatges de
lloguer propietat de l’Ajuntament:
1) S’ha establert una moratòria en el pagament dels lloguers i/o una reducció del 50% del
lloguer per a aquelles persones que no puguin fer front als pagaments durant un màxim de 4
mesos.
2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el pagament de les seves rendes,
mentre duri l’estat d’alarma, i es difereix el pagament, un cop passi aquesta situació, durant
un màxim de 3 anys.
Així doncs, el rebut del mes d’abril ja no s’ha girat i s’ha començat a informar les famílies en
funció de la seva situació. S’ha establert un tràmit online per poder fer les peticions.

MESURES EN SALUT
14. Coordinació amb CatSalut en atenció sanitària i suport a la posada en marxa
d’equipaments temporals en pavellons i hotels que es posen a disposició del sistema
sanitari.
15. Cerca i posada a disposició als nostres hospitals de referència de perfils
professionals adients. 9 metges i més de 40 auxiliars d’infermeria.
16. Protecció Civil dona suport amb repartiment de material i tasques de desinfecció.
Els voluntaris de Protecció Civil informen sobre mesures preventives i les normes
decretades pel confinament; porten als hospitals les donacions de material sanitari que
entitats privades els fan arribar; distribueixen material de protecció individual entre
residències de gent gran i de persones amb discapacitat, entitats que fan tasques de
voluntariat i serveis amb obertura autoritzada, i realitzen tasques de neteja i desinfecció a
l’espai públic.
17. Repartiment de 42.000 mascaretes als transports públics per evitar contagis.
Amb la col·laboració d’un equip de 75 voluntaris de Creu Roja L’Hospitalet, Voluntaris de
l’Oficina del Voluntariat i treballadors municipals (dies 14 i 15 d’abril).
18. Atenció psicològica a la ciutadania.
L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per donar suport emocional i
psicològic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’acord a què s’ha
arribat amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
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19. Campanyes de donació de sang.
L’Hospitalet s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han ofert els seus espais per
garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. L’edifici dels mitjans de
comunicació, a Santa Eulàlia, i l’edifici de l’Ajuntament, al Centre, han acollit dues
campanyes especials de donacions de sang del Banc de Sang i Teixits. Per participar-hi, els
donants havien de demanar cita prèvia al web www.donarsang.gencat.cat/lh.
20. Serveis de protecció d’animals, salut ambiental i salut comunitària.
L’Ajuntament garanteix el servei de protecció dels animals de companyia. També garanteix
la desinsectació i desinfecció, el servei de seguretat alimentària i el servei de salut
comunitària, quan es determina que és imprescindible i inajornable l’actuació.

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

MESURES ECONÒMIQUES
27. Modificació dels terminis de pagament dels principals tributs i suspensió de les
quotes de diferents serveis municipals.
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S’han modificat els terminis de pagament dels principals tributs, IBI i IVTM. Les quotes de
les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts i poliesportius
municipals han quedat suspeses mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part
proporcional corresponent al mes de març.
Quant a les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors de bars i restaurants i les
que s’apliquen en els mercats ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al
temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
28. Posada en marxa d’una línia de telèfon gratuïta per a autònoms i empreses.
Els autònoms i les empreses disposen d’una línia telefònica gratuïta, 900 924 925, que
l’Ajuntament ha posat en marxa per atendre les seves consultes davant la situació d’alarma
a causa de la Covid-19. L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. Les consultes
també s’atenen a través del correu electrònic covid19empreses@l-h.cat, que dóna resposta
en 24 hores hàbils. El servei porta ja més de 180 consultes ateses.
També tenen al seu abast un dossier que s’actualitza periòdicament i que recull les mesures
econòmiques impulsades per les diferents administracions públiques a la web
www.dinamitzaciolocallh.cat.
29. Coordinació amb els agents socials per analitzar l’evolució de la situació i de les
mesures que cal emprendre posteriorment.
L’Ajuntament, els sindicats UGT i CCOO i de les patronals AEBALL i PIMEC treballen de
forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre l’economia de la situació d’alarma a causa de
la Covid-19, en el marc del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet. La voluntat és
treballar, de manera prioritària, en l’estudi de mesures, tant immediates com de futur, que
puguin ajudar a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a L’Hospitalet,
un cop es comenci a superar la crisi sanitària.
30. Contractació.
S’està realitzant un estudi individualitzat de cada contracte per adaptar-lo a la normativa
amb l’objectiu de vetllar pel manteniment de tots els llocs de treball.
31. Mercats municipals per garantir el subministrament d’aliments frescos.
Els vuit mercats municipals es mantenen oberts de dilluns a dissabte en horari de matí —de
8 a 13 hores— per garantir el subministrament d’aliments a la ciutadania. Des de
l’Ajuntament, s’han pres mesures d’higiene i prevenció per tal de preservar la salut i la
seguretat dels comerciants i de la clientela i frenar el nombre de contagis. S’han distribuït
4.000 guants de làtex, s’han difós falques a través de la megafonia, s’han col·locat rètols
informatius a tots els equipaments i s’han subministrat cintes adhesives per delimitar la
distància amb les parades. S’han distribuït viseres i mascaretes als paradistes, amb
col·laboració dels voluntaris de LHUnits i de l’Associació de Dones Sant Josep.
Els dies de major afluència de públic, s’ha incorporat una persona a cada mercat per tal
d’incrementar la informació i vetllar pel compliment de les mesures de seguretat.
32. Reducció de taxes de mercats ambulants i de parades de complements.
Pel que fa a les taxes de mercats ambulants i de les parades de complements dels mercats,
se’n reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei
ha estat suspès i/o tancat.
33. Suport econòmic a les associacions de la ciutat.
Des dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària una línia de crèdits tous
perquè puguin afrontar les seves necessitats.
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MESURES EN L’ESPAI PÚBLIC
34. La Guàrdia Urbana recorda a la ciutadania que no es pot estar al carrer i controla
l’obertura d’establiments.
La Guàrdia Urbana patrulla i sanciona les persones que no compleixen les normes de l’estat
d’alarma. Des de l’inici del confinament, la policia local ha fet un total de 40,627 actuacions,
22.774 identificacions de persones i 17.799 identificacions de vehicles. El total de persones
sancionades per la Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra ha estat de 5.568 i s’han obert
47 detencions per resistència i desobediència.
35. Suspensió del pagament en les zones d’aparcament regulat i del règim
sancionador de les zones de baixes emissions.
L’Ajuntament ha suspès el pagament en les zones d’aparcament regulat (AIRE), zones
blaves i verdes de la ciutat mentre duri la situació d’alarma.
36. Modificació del pla de neteja de la ciutat.
S’ha modificat el Pla de serveis de neteja viària i recollida de brossa i el Pla de serveis de
manteniment de zones verdes, parcs i jardins de la ciutat, per tal de garantir el bon estat de
la ciutat. S’han reorganitzat i adaptat els serveis de sanejament i neteja viària a les
necessitats de la ciutat. Es prioritzen les ubicacions de contenidors, el buidat de papereres i
els voltants dels hospitals, centres assistencials de salut i mercats municipals. S’han
augmentat els recorreguts d’aiguabatre, tant a la nit com durant el dia. S’ha passat de 5 a 8
vehicles, per tal de millorar l’estat d’algunes zones de la ciutat. La neteja dels carrers amb
aigua a pressió passa a fer-se de dos a quatre cops durant el dia —un dels quals se centra
en la neteja als entorns dels ambulatoris i hospitals—, i de tres a quatre durant la nit.
També s’ha reactivat, per a la neteja d’excrements de gossos, el vehicle d’aigua a pressió
que normalment es destinava a la neteja de zones de jocs infantils, tancades per l’estat
d’alarma.
S’ha mantingut el 100 % de la recollida de brossa.
Amb motiu de la represa d’una part de l’activitat industrial, la Deixalleria Municipal torna a
funcionar els matins per dipositar residus que no es poden llençar als contenidors habituals,
com electrodomèstics sense substàncies perilloses, pneumàtics, piles, etc.
L’Ajuntament ha arribat a un acord amb l’empresa concessionària del servei per garantir que
tots els treballadors de la ciutat —neteja viària, recollida de brossa i manteniment del verd
urbà— comptin amb els corresponents equips de protecció individual (EPI), per garantir al
màxim la seva salut.
37. Desinfecció dels espais públics per la UME i Protecció Civil.
L’Ajuntament va demanar la presència de la Unitat Militar d’Emergències (UME) per tal de
reforçar la neteja en l’espai públic i en especial dels entorns d’hospitals i residències de la
gent gran i de discapacitats de la ciutat i parades de transport públic. Voluntaris de Protecció
Civil també han desinfectat diversos espais de la ciutat, especialment l’entorn dels mercats,
hospitals i residències, així com mobiliari urbà i contenidors.
38. Obres a l’espai públic.
El Reial decret del 27 de març va suposar la paralització total de les obres, tant públiques
com privades, fins al 13 d’abril, utilitzant el mecanisme del permís retribuït. Així doncs,
durant les dues setmanes de vigència d’aquest Reial decret, la paralització ha estat total.
La resta del temps, els serveis tècnics municipals han treballat sobre la base del diàleg i
l’acord amb les empreses, per garantir la màxima paralització de l’activitat, sense incórrer en
perjudicis econòmics per a l’Ajuntament.
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39. Serveis funeraris/cementiri.
S’han hagut d’adaptar els serveis funeraris a les mesures excepcionals de l’estat d’alarma
pel que fa a la prohibició de vetlles i cerimònies fúnebres i la celebració de cultes religiosos.
A causa de l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat en marxa un contracte
d’adquisició per dotar el cementiri de 179 nous columbaris. També s’ha fixat un preu màxim
de serveis funeraris —enterrament, 2.023 euros, IVA inclòs, i incineració, 800 euros, IVA
inclòs.
40. Gestió de les mediacions amb les comunitats.
Del 15 de març al 15 d’abril, s’han realitzat 2.900 gestions d’incidències de convivència. Més
de 1.300 en l’àmbit de les comunitats de veïns, 1.904 relacionades amb l’espai públic i 463
per activitats en establiments.
MESURES EN L’EDUCACIÓ
41. L’Ajuntament farà arribar a 500 famílies de la ciutat routers de connexió a wifi i
targetes SIM per garantir la connectivitat a les llars més vulnerables, juntament amb
180 tauletes que proporciona Proinfància.
El Departament d’Educació ha posat en marxa el pla d’acció Centres educatius en línia, amb
l’objectiu de posar a disposició dels centres educatius de més complexitat i de l’alumnat més
vulnerable ordinadors i tauletes que permetin garantir les oportunitats d’aprenentatge a
l’alumnat durant els propers 2 mesos de manera interactiva.
Com que el Departament d’Educació no pot garantir la connectivitat a totes aquestes llars
del municipi, l’Ajuntament s’ha posat a disposició del Departament per tal de contribuir a
donar accés a internet a l’alumnat més vulnerable perquè tingui, així, les mateixes
oportunitats per continuar amb l’aprenentatge.
L’Ajuntament, seguint els criteris i les necessitats que ens ha traslladat el Departament
d’Educació i els mateixos centres, aportarà 500 routers mifi (routers sense fils que permeten
crear una xarxa wifi), juntament amb 500 targes SIM, 300 de les quals les ha donat
l’operadora Vodafone, que donaran servei a 500 famílies de la nostra ciutat.
A més a més, des del programa Proinfància de “la Caixa” s’han proporcionat 180 tauletes
que es repartiran a les famílies més necessitades a través dels esplais de la ciutat, amb el
suport de l’Àrea de Joventut, a les quals també arribarà la connexió a internet del conjunt
dels 500 routers que aporta l’Ajuntament.
Des de l’Ajuntament continuarem treballant amb el Departament per si es necessari ampliar
altres mesures per respondre a les necessitats que ens puguin plantejar des dels centres
educatius.
42. Els programes i projectes educatius que impulsa l’Ajuntament continuen oferint
activitats adaptades a la realitat actual.
El programa d’auxiliars de conversa, el Pla educatiu d’entorn i el projecte Tàndem.
43. Centre de Normalització Lingüística (CNL) de L’Hospitalet.
El CNL ha adaptat part de l’activitat per oferir-la en línia. L’oferta virtual s’ofereix en tres
camps: formació, voluntariat per la llengua i assessorament i correcció de textos.

MESURES EN CULTURA
44. La cultura no s’atura.
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Equipaments i entitats culturals de la ciutat segueixen programant i recomanant activitats a
distància: concerts via streaming, exposicions virtuals, llibres electrònics, arts escèniques.
L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de @LHCultura.
El servei de préstec de llibres electrònics a Biblioteques de L’Hospitalet a través d’eBiblio ha
fet més de 1.600 préstecs de llibres digitals i audiollibres aquests dies.
El cartell guanyador per les Festes de Primavera s’utilitzarà com a imatge gràfica de les
activitats online que es programaran per la PrimaveraLH i la diada de Sant Jordi, del 23 al
26 d’abril (vídeo toc d’inici, Festival de L’Humor, concerts en viu, dibuixa el teu mocador,
etc.).
El Servei de Biblioteques organitza una diada de Sant Jordi diferent. Així, la Trobada de
Dracs, Cavallers i Princeses, que tradicionalment es fa als jardins de Can Sumarro, tindrà
lloc de forma virtual amb tots els personatges confinats. També es farà un InstaContesLH.
MESURES EN L’ESPORT
45. L’esport es mou.
Equipaments i entitats esportives de L’Hospitalet ofereixen als abonats, socis i ciutadania en
general activitats a distància: classes dirigides (zumba, circuits d’entrenament, ioga...),
missatges, entrevistes virtuals, etc. L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de
@lhesport. Es manté l’atenció telefònica al 93 402 60 76.

MESURES EN JOVENTUT I LLEURE
46. Joventut en xarxa.
L’Oficina Jove continua en marxa, telefònicament, fent atencions individualitzades per
atendre els dubtes i fer orientació d’àmbit laboral i formatiu.
Es fa treball coordinat amb els instituts de la ciutat, ja que el tercer trimestre és un moment
clau en termes d’orientació. S’han substituït els tallers presencials que es fan habitualment
per altres de tutorials i recursos d’orientació en línia.
S’ha habilitat una nova classe virtual juntament amb l’Associació d’Estudiants de
L’Hospitalet (AELH) de reforç a l’alumnat que té aquest any les proves de la selectivitat.
Per tal de mantenir el vincle i la proximitat amb el jovent, s’ofereixen continguts diaris a les
xarxes de “JoventutLH”, a Instagram, a Twitter i a Facebook, sobre recursos culturals,
d’orientació i informació d’interès per al jovent.
L’Oficina Jove del Voluntariat ha incorporat un centenar de voluntaris per poder ajudar,
aquests dies complicats d’excepcionalitat, les persones en situació de vulnerabilitat.
47. Temps de lleure en confinament.
S’han posat en marxa al Facebook de Joventut activitats virtuals de lleure per a infants,
creades i exposades per les entitats juvenils i de lleure de la ciutat. Cada dia es publiquen
les activitats d’una entitat, amb propostes de tallers, manualitats, activitats físiques, classes
de ball i diverses propostes lúdiques i educatives per amenitzar el confinament dels més
joves de casa, mentre aprenen noves habilitats. Posteriorment, es deixen penjades al canal
de YouTube de Joventut perquè puguin estar sempre a l’abast de les famílies.

MESURES EN COMUNICACIÓ
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48. Increment dels canals de comunicació amb la ciutadania.
S’ha posat en marxa un nou espai dedicat al coronavirus dins del web municipal
coronavirus.l-h.cat que recull tota la informació relacionada amb el contingut dels decrets del
Govern central i de l’Ajuntament de L’Hospitalet, així com les diferents mesures posades en
marxa pel consistori per afrontar aquesta crisi.
A través del web municipal i dels diferents perfils institucionals a les xarxes socials s’ha
intensificat la informació a la ciutadania. Les àrees municipals d’Esports, Joventut i Cultura
dinamitzen les xarxes amb propostes i activitats per passar el temps de confinament.
49. El Llibre de les Emocions, un espai virtual on expressar-se.
Espai virtual on tothom que ho desitgi pot escriure missatges d’esperança, canalitzar
sentiments i compartir bons desitjos, accessible des del web municipal www.l-h.cat i des de
l’adreça: emocions.l-h.cat. Perquè estar aïllats no vol dir estar sols.
50. Campanya “Estem units en això”.
Persones rellevants de la ciutat, procedents del món de la cultura i de les entitats, han
enregistrat petits vídeos que es difonen a través dels diferents perfils institucionals, on
expliquen breument com viuen el confinament i animen la resta de la ciutadania a romandre
tancats a casa.”

SRA. ALCALDESSA
Ara passaríem al darrer punt, que és el de precs i preguntes

23.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5299
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada per la Regidora adjunta de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sra.
Laura García Manota, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral que vau formular en el Ple d’aquest Ajuntament, amb data 2602-2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a les
preguntes realitzades, us comunico el següent:
D’aquí justament 2 anys farà 3 anys que es va aprovar en aquest Ajuntament la moció del
Jovent Republicà que impulsava la creació del carnet jove de L’Hospitalet on es proposava
la promoció del comerç local, dels equipaments, espais culturals, esportius o d’oci de la
ciutat perquè el jovent de la ciutat hi pogués gaudir-hi davant d’un poc impuls i deixadesa de
l’Ajuntament a l’hora de promoure aquest espais.
Finalment, al novembre del 2018 es presentava el carnet jove de L’Hospitalet en un projecte
amb col·laboració amb la Direcció General de Joventut. Passat més d’un any, és a dir, ara,
de la posada en marxa d’aquest projecte, des del grup municipal d’Esquerra Republicana
els preguntem, quants avantatges s’ofereixen a L’Hospitalet actualment i quin ha estat
l’increment en aquest darrer any i quines accions s’estan duent a terme actualment per
sumar-hi avantatges i des de quines àrees de l’Ajuntament s’hi treballa? Gràcies
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A l’any 2019 va començar el projecte pilot del Carnet Jove municipal a les següents
poblacions: Agramunt, Amposta, Cambrils, La Seu d’Urgell, Manlleu, L’Hospitalet de
Llobregat i Palamós.
A la ciutat de L’Hospitalet el departament referent de coordinar les accions relacionades a la
promoció del carnet jove entre joves ha estat la Regidoria de Joventut, que ha realitzat
reunions amb la Secció de Mercats, Comerç i Consum per tal de fer difusió entre el comerç
local mitjançant el repartiment de la corresponent documentació facilitada per la Direcció
General de Joventut.
Des de la Regidoria de Joventut s’han realitzat diverses accions de promoció del Carnet
Jove Municipal: informació a les xarxes socials, notícies al butlletí electrònic mensual,
anunci al Diari de L’Hospitalet, promoció de carnets joves gratuïts durant la Mostra
d’Estudis, així com el mateix butlletí electrònic propi del Carnet Jove.
Des de la Regidoria d’Esports s’han articulat nous descomptes del 100% a les matrícules,
descompte aprovat als preus públics municipals pel 2020.
Per altra banda, a la Regidoria de Cultura, a més dels descomptes habituals de l’Auditori
Barradas i el Teatre Joventut, s’està treballant en poder ampliar els descomptes per a
concerts específics.
L’Hospitalet comptava amb 135 avantatges i 16.941 titulars abans de l’inici de la prova pilot,
actualment hi ha 325 avantatges i 1.932 titulars nous, (tenint en compte les baixes naturals
per edat i les persones que voluntàriament s’han donat de baixa hi ha actualment 17.406
titulars).
Cordialment,”

- 5300
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito,
que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral formula da al Ple el passat 26 de febrer us comunico el següent:
“Dues preguntes molt ràpides sobre temes de patrimoni. Una és sobre la sitja, l’anomenada
sitja de la Torrassa, L’Hospitalet com a nucli de poblament té una llarga història, també una
història antiga i una de les restes arqueològiques que ens ho mostra és aquesta sitja que és
coneguda de la Torrassa. Aquesta sitja té, aproximadament, 2500 anys d’història i totes les
fonts la situen d’origen iber tot i que la van fer servir, segurament, els romans. La pregunta
que volíem fer al govern municipal és que com és que aquest patrimoni tan important no ha
estat excavat, investigat i protegit? Donada la seva vàlua es troba pràcticament a la vista de
tothom, a sobre ha viscut 2500 anys i ara mateix està en risc de desaparèixer. I com és que
no es fa recerca sobre altres sitges, per exemple a través de georadars per veure si hi ha
altres sitges properes que és lo més habitual que ens proporcionarien una informació molt
valuosa sobre el nostre passat.”
En resposta al que planteja informem que:
1. Als estreps del Pont d’en Jordà es troba a la vista una oquedat a l’argila que
correspon a una antiga sitja subterrània. Aquesta estructura fou excavada
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arqueològicament el mes d'abril de l'any 1934 al costat de la via del tren, a la
Torrassa. Els materials van ser apareixer quan es van oprdenar uns fons del Museu
d’Història de la Ciutat de Barcelona i van ser estudiats per un arqueòleg hospitalenc,
en el marc d’un estudi general del Baix Llobregat. Van ser dipositats al Museu de
L’Hospitalet a la dècada de 1990. A la postguerra va ser usada com a habitatge
rupestre.
2. El material més antic que va apareixer és un petit fragment de ceràmica àtica tipus
Morel 2681a1 que es dataria cap a mitjan segle IV aC i els més moderns són terra
sigillata lucente i ceràmica engalbada que es poden datar cap el segle IV o V dC.
Aquest seria el moment en que es va deixar de fer servir i es va emplenar amb
brossa i runa antiga de que disposaren en aquell moment.
3. Les sitges subterrànies piriformes servien per a l’emmagatzematge de gra i
constitueixen un tipus d’estructura molt difosa a la vessant mediterrània de la
península Ibèrica, sent especialment abundants a la costa. Es poden presentar
solitàries, en associació amb alguna altra o en gran nombre. Són especialment
conegudes les que van apareixer a Montjuïc.
4. Cas que es volgués fer una prospecció superficial, sigui mitjançant un arqueoradar
o, preferiblement, per seguiment de màquines, el promotor hauria de ser
l’Ajuntament i pagar un arquèoleg professional. Així mateix, caldria demanar el
corresponent pemís per a fer-ho a la Generalitat de Catalunya, que és
l’administració competent. La secció de Patrimoni de l’Ajuntament i el servei
d’Arqueologia de la Generalitat farien la inspecció i seguiment dels treballs. Cas de
que apareguesin restes caldria demanar permís de tractament a la Direcció General
de Patrimoni de la Generalitat.
5. Així mateix, caldria disposar del permís del propietari dels terrenys per a fer
qualsevol intervenció. A banda dels vials, el lloc que semblaria més adequat per a
fer una prospecció sembla el solar de l’antiga fàbrica SAS.
6. Finalment, però no menys important, tot això es troba en el talús de les vies de tren
i, per tant, cal disposar de totes les precaucions en aquest sentit i dels
corresponents permisos d’ADIF i RENFE, si s’escauen.
Cordialment,”

- 5301
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, 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 26 de febrer de 2020, expedient AJT14540/2020, en relació al mur enfonsat de Can Sumarro, us informo del següent:
El dia 15 de febrer de 2020 coincidint amb la celebració del dia mundial contra el càncer des
de l’AFA de l’escola Canigó, es va sol·licitar permís per a la realització d’un xocolatada
solidària en els jardins de Can Sumarro, amb el permís municipal per a la seva realització.
Arran de les pluges de la setmana anterior, el mur que consta de un nucli intern d’adob o
terra d’uns 20 cm de gruix i un revestiment exterior amb pedres i maons, té un enfonsament
parcial deixant un forat i en peu el remat superior format per maons col·locats
horitzontalment i un remat superior fet de formigó.
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En el moment que es notifica aquest fet es fa un apuntalament del mur i un perímetre de
seguretat com també un cobriment amb lones per evitar que es degradi fins a la seva
reparació per part d’una empresa especialitzada.
Restem a l’espera de la valoració per part d’un empresa especialitzada per a la seva
reparació.
Atentament,”

- 5302
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020
pel grup polític municipal d’ERC-AM, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant el passat Ple de 26 de febrer de
2020, amb número Ajt 14542/2020, en relació amb la creació d’una comissió especial per tal
d’aclarir les possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal entre els anys 1999 i
2014, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple,
a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 29 d’abril de 2020, procedim a
continuació a donar-vos resposta.
Pregunta 1.- Està d’acord en crear una comissió especial informativa, seguint el
procediment de l’article 64 del Reglament Orgànic del Ple per tal d’aclarir les
possibles irregularitats en l’estadi municipal?
Resposta: L’equip de govern és el primer interessat en aclarir aquest tema i té entre els
seus objectius la transparència en la seva gestió, per tant, és del seu interès que la gestió
dels equipaments públics sigui adequada i transparent, però, no obstant, en aquests
moments tan excepcionals resulta impossible iniciar un procediment d’aquet tipus.
Cordialment,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
- 5296
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020,
pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la resposta
per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i
Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Vista la pregunta formulada durante el Pleno del pasado día 26 de febrero, con Registro
General de Entrada número 14533, en relación con el Plan de Inversiones 2016-2019 y
concretamente con las inversiones referidas a la Ley de barrios La Florida-Pubilla Casas y
con las del Mercado de La Florida el Plan Metropolitano de Inversiones, y según lo
dispuesto en el artículo 55, apartado 5 (Ruegos y preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, les informamos que nos damos por enterados de lo expuesto en su pregunta, no
obstante, debemos hacer las siguientes precisiones:
1. En el primer párrafo dicen que “les hemos tenido que volver a repreguntar porque
habían dado algunas cifras que se desviaban, según ustedes, de lo planificado”, a lo
que se tiene que precisar que, en la respuesta que se dio en su momento, en
ningún momento se habló de desviación, si no que se diferenciaba entre cantidad
presupuestada y cantidad ejecutada. Eran ustedes quienes, en la formulación de su
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pregunta, hablaban de desviación.
2. En relación con el segundo, tercer y parte del cuarto párrafo, se manifiesta lo
siguiente: Las inversiones no tienen por qué coincidir en el tiempo con las
legislaturas, pueden prolongarse y se prolongan durante varios ejercicios.
3. En lo que respecta a la segunda parte del párrafo cuarto y al quinto, es necesario
aclarar que las previsiones se acomodan a las circunstancias y a las nuevas
reglamentaciones que pudieran surgir. Las previsiones pueden variar, y así debe
ser, en función de las necesidades de la Ciudad en cada momento. Es necesario
manifestar también que las previsiones derivan de decisiones políticas que están
sujetas a los controles de fiscalización establecidos. Las dotaciones económicas
han sido aprobadas en Pleno, con la participación de todos los grupos municipales,
con rigurosa fiscalización política y técnica.
Cordialmente,”

- 5297-5298
En relació amb la pregunta i el prec formulats oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de
2020, pel grup polític municipal de Ciutadans, consta a la Secretaria General còpia de la
resposta per escrit, efectuada per la Cap de Servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data,
Sra. M. C. G.-C. M., que literalment diu:
“Benvolgut i Benvolguda,
Respecte a la pregunta i al prec formulats oralment en el Ple en data 26 de febrer de 2020,
en relació a “la implementació de l’Administració electrònica”, i segons el que disposa
l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. J. S. H., donant resposta a
la pregunta i el prec esmentats.
Atentament,
Informe: Document AUPAC nº 190288/2020”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5295
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 26 de febrer de 2020,
pel grup polític municipal de LHECP-ECG, 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 26 de febrero de 2020, expediente AJT14532/2020, en relación a incluir a la plataforma Can Trinxet Viu en los planes previstos en
las inminentes obras que afectan al recinto de Can Trinxet, le informo de lo siguiente:
Desde el Ayuntamiento de L’Hospitalet hemos mostrado nuestra disponibilidad para explicar
a entidades y vecinos el alcance de las obras que se ejecutan en Can Trinxet. Las obras
responden al pliego de condiciones correspondiente, donde se establece el ámbito de la
obra, la duración y todas las especificaciones sobre las actuaciones que se van a realizar en
ese espacio.
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Atentamente,”
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 19 de febrer de 2020 i 2, 3, 10, 12 i 14 de març 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. 19638, de 19 de febrer de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
En relació amb la Llei 24/ 2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit
de l'habitatge i la pobresa energètica i la modificació introduïda pel Decret llei 17/2019, de
23 de desembre, de mesures urgents per millorar l'accés a l'habitatge.
Abans d’interposar qualsevol demanda de desnonament per manca de títol habilitant, el
demandant té l’obligació d’oferir un lloguer social a les persones afectades sempre que es
compleixin dos requisits:

1. Persones o unitats familiars que no tenen una alternativa d’habitatge pròpia i que es
troben dins els paràmetres de risc d’exclusió residencial, que defineix la llei en els
seus preceptes 5.10, 5.11 i 5.12.

2. l’adquirent és una persona jurídica que reuneix la condició de gran tenidor
d'habitatge definida a l'article 5.9 a) i a l’apartat 3 a) de la disposició addicional
primera de la llei.
L'incompliment de l'obligació de formular proposta de lloguer social, així com la seva
formulació sense observar els requisits establerts per la definició de lloguer social de l'article
5.7 de la Llei 24/2015, és constitutiva d'una infracció greu en matèria de protecció dels
consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari, d'acord amb l'article 124.2 de la
Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, la qual pot ser sancionada amb una multa de fins a
90.000 euros.
En base a la disposició final primera de la Llei 24/2015 i l'article 130.5 de la Llei 18/2007,
correspon a l’Ajuntament la inspecció i l'eventual sanció d'aquestes actuacions.
El grup municipal d’Esquerra Republicana voldríem saber:
1. Com pensa aplicar l’Ajuntament de l’Hospitalet la facultat d’inspecció i sanció
d’aquestes activitats?
2. Quins recursos operatius té pensat destinar l’Ajuntament per a executar aquestes
funcions?
3. Té previst l’Ajuntament disposar d’un punt d’atenció a la ciutadania en que
específicament es tracti aquesta qüestió. Quan, On?”
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- 5291
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 19638 i amb data 19 de febrer de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de març de 2020 en la
que fan preguntes relacionades amb els desnonaments, us informo del següent:
1. Segons l’apartat 1 de l’article 42 de la Llei del dret a l'habitatge,
“1. La Generalitat, en coordinació, si s’escau, amb les administracions locals, han
d’impulsar polítiques de foment per potenciar la incorporació al mercat,
preferentment de lloguer, dels habitatges buits o permanentment desocupats. Amb
aquesta finalitat, han de vetllar per evitar situacions de desocupació permanent
d'habitatges i han d'aprovar els programes d'inspecció corresponents.”
Ens consta que la Generalitat de Catalunya està treballant en aquest sentit i restem
a l’espera dels esmentats programes d’inspecció.
2. Es crea el Registre d’habitatges buits i d’habitatges ocupats sense títol
habilitant, amb carácter administratiu, que depèn de l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya, en el qual han de ser objecte d’inscripció els habitatges que s’indiquin
per reglament i en tot cas els habitatges següents:
“a) Els adquirits en un procés d'execució hipotecària o mitjançant
compensació o pagament de deute amb garantia hipotecària que no estiguin
ocupats per persones amb títol habilitant.
b) Els de titularitat de persones jurídiques privades que, d'acord amb
aquesta Llei, es trobin en situación d'utilització anòmala per la seva
desocupació permanent o en situación d'utilització assimilada d'acord amb
l'article 41.1.a.
La inscripció s'ha de dur a terme en la forma i els terminis que determini el
reglament que reguli el funcionament del Registre.”
La realització de l’oferta obligatòria de lloguer social s’ha de comunicar, en un
termini de tres dies hàbils des de la seva realització, a l’ajuntament del municipi en
què es troba situat l’habitatge i a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.”
Amb el control dels programes d’inspecció i del registre de pisos buits i creuant
dades amb la Agencia d’Habitatge de Catalunya, si no es fa efectiu l’oferiment s’ha
de requerir la persona responsable perquè adopti les mesures necessàries per
corregir aquesta utilització o situació en el termini que s’estableixi. En el requeriment
s’ha d'advertir la persona responsable de les possibles mesures a adoptar davant
l’incompliment, entre elles, la imposició de les multes coercitives previstes a la Llei i
en el supósit de no correcció iniciar un expedient sancionador.
3. Actualment l’Ajuntament de L’Hospitalet ja disposa d’un punt d’atenció a la
ciutadania a la oficina d’Habitatge mitjançant el SIDH (servei d’intermediació del
deute hipotecari) que s’encarrega de gestionar la tramitació del lloguers socials.
Atentament,”
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2.- RGE núm. 19764, de 19 de febrer de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal.
1. Quin és l’estat actual de compliment de la moció aprovada en el Ple municipal de
març de 2017 sobre el foment de la musica en viu?
2. Quines activitats de música en directe s’han subvencionat seguint els acords
d’aquesta moció en els locals de musica en viu de l’Hospitalet fins a la data d’avui?
3. Quina subvenció ha rebut cada local?
4. Quines accions, més enllà de les subvencions, s’han concretat amb els locals per a
impulsar la musica en viu?”

- 5292
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’Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta que veu presentar en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, amb codi RGE/19764/2020 i data 19 de febrer de 2020, us comunico el
següent:
- 1er punt –
L’any 2018 es va crear una línia de subvenció per poder recolzar a aquells locals que
programen música en viu. L’import total d’aquesta partida és de 20.000 € i es manté així
malgrat mai s’ha esgotat, degut a que no tots els locals finalment s’han acollit a aquesta
línia.
L’any 2018 es van donar un total de 13.087,50€
L’any 2019 es van donar un total de 13.000€
- 2n punt –
Des de l’inici del mandat anterior i amb la voluntat de generar dinàmiques positives i de
suport amb els locals d’oci de la ciutat, es manté una comunicació fluida i constant amb ells
mateixos per tal d’assessorar en allò que necessitin.
A més, amb aquest conjunt de locals es col·labora en diferents programes municipals de
l’àmbit cultural que es desenvolupen durant tot l’any.
Festivals, Festes de Primavera, etc són espais de participació i suport a aquests col·lectius.
- 3er punt –
Respecte al tema de les insonoritzacions i el compliment de normativa, es treballa amb allò
que marca la regularització i des de l’oficina de DC s’acompanya i s’assessora per tal de
facilitar les seves necessitats.
- 4art punt –
Es treballa també amb l’objectiu de la creació d’un segell de DC no només per els locals
d’oci, sinó per tot el que implica una programació cultural de ciutat.
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Cordialment,”

3.- RGE núm. 23946, de 2 de març 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.
Diversos veïns i veïnes del carrer Llavinés del barri de Collblanc ens han manifestat la seva
preocupació sobre l’estat de la neteja i la insalubritat del seu carrer. Es queixen que han de
conviure amb miccions de gossos pel terra, al voltant de les pilones i entrades de les cases,
que generen males olors i un entorn insalubre. A sobre, aquesta situació s’agreuja en els
dies de més calor. (Adjuntem imatges).
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Aquests mateixos veïns i veïnes ens diuen que ja han informat a la regidoria sense que
hagin rebut cap resposta.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.
2.
3.

Coneix el govern municipal aquest problema?
Quin és el motiu pel qual no s’ha respost als veïns i veïnes?
Quines accions pensa dur a terme el govern per a resoldre aquest problema?”

- 5303
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 23946 i amb data 2 de març de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de març de 2020 en la
que fan preguntes sobre el problema de insalubritat i males olors del carrer Llavinés, us
informo del següent:
1. No, no érem coneixedors d’aquesta situació.
2. No tenim constància de cap comunicació o trucada de cap veí o veïna de la
comunicant sobre aquesta situació, anteriors a la seva instància.
3. Dintre de la programació del servei de neteja viaria, es realitzen els serveis de
neteja amb aigua a pressió. Durant la setmana del 9 al 13 de març estaven
programades aquestes actuacions de neteja amb aigua a pressió en aquest carrer.
No obstant en rebre la seva instància, es va fer una inspecció per part dels inspectors de
territori i aquest era el estat del carrer durant la seva inspecció.
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Atentament,”

4.- RGE núm. 24799, de 3 de març 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.
Atès que l’Ajuntament té previst iniciar els treballs per a instal·lar el subministrament d’aigua
i electricitat en les naus de Can Trinxet i que per motius de seguretat, segons ens han
manifestat els veïns i veïnes, han de cessar les activitats comunitàries en l’espai exterior de
les naus.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quin és l’abast dels treballs que s’han de realitzar en les naus de Can Trinxet?
2. Quins estudis tècnics recomanen el cessament de les activitats comunitàries en
l’espai exterior?
3. Ha valorat el Govern Municipal fer compatibles aquestes activitats comunitàries en
l’espai exterior amb els treballs en l’interior?
4. S’ha reunit el Govern Municipal amb els veïns i veïnes de la plataforma veïnal ‘Can
Trinxet Viu” per tal de consensuar una solució a aquest problema? Han arribat a
algun acord?
5. Que pensa fer el Govern Municipal per a mantenir l’activitat comunitària mentre es
realitzen els treballs previstos en l’interior de les naus?”

- 5304
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número 24799 i amb data 3 de març de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de març de 2020 en la
que fan preguntes instal·lació subministrament d’aigua i electricitat en les naus de Can
Trinxet, us informo del següent:
El “Projecte d’adequació de la nau lateral i millora de les explanades exteriors de l’antic
complex industrial Can Trinxet” afecta a part de la nau lateral situada a l’oest del recinte
8725m2) i apart de les explanades exteriors (1.871m2). S’adjunta croquis:

Les
actuacions previstes a l’interior tenen com a objectiu dotar de les condicions de seguretat
d’utilització i contraincendis necessàries per a un ús de pública concurrència (màxim 500
persones):








Ignifugació estructura i sectorització segons normativa vigent.
Ubicació bloc de serveis amb 8 cabines.
Ubicació magatzem.
Instal·lacions elèctriques, enllumenat, contraincendis, sanejament,
fontaneria i ventilació.
Sanejament parets.
Sanejament paviment amb capa fina de formigó.
Col·locació d’algunes finestres definitives (aproximadament 1/3 part) i tapiat
de la resta.

Les actuacions previstes a l’exterior:





Per corregir els desperfectes superficials que presenta el paviment actual de
formigó, es preveu una neteja general, correcció de la planeïtat i la
col·locació d'un paviment asfàltic.
Es preveu la col·locació de dues tanques perimetrals, tipus Rivisa, una que
protegirà la nau que dona al C/Santa Eulalia, i una altre protegint la nau
central, ambdues separades 1,5m de les respectives façanes. Es
col·locaran portes d’accés a cada recinte tancat.
Protecció ràfec i teulada: Es realitza una protecció dels ràfecs en mal estat
situats en l’extrem sud de la nau lateral i en l’edificació adjacent a la nau
central. Es preveu la col·locació de nervis d’acer galvanitzat amb planxa
d’acer plegat.

Dintre del “PROJECTE D'ADEQUACIÓ DE LA NAU LATERAL I MILLORA DE LES
EXPLANADES EXTERIORS DE L'ANTIC COMPLEX INDUSTRIAL "CAN TRINXET" DE
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L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.” Des de la Coordinació de Seguretat i Salut de l’obra, es
fa constar la següent recomanació:
“ES RECOMANA que, amb la finalitat del fet que les obres es puguin dur a terme reduint
els riscos a tercers i evitant les coactivitats de diferents activitats dintre de l’àmbit d’obra,
s’aprofiti el tancament físic existent a tot l’àmbit de CAN TRINXET de manera que tot
l’entorn estigui protegit mitjançant el tancament perimetral existent. Donat aquest cas, tots
els accessos romandran tancats a l’entorn d’obra de CAN TRINXET i la porta principal
d’accés a obra s’haurà d’obrir puntualment per l’accés de vehicles d’obra, tancant sempre
un cop s’hagi accedit al recinte.
D’altra banda, s’habilitarà la senyalització específica d’obra i senyals de “prohibit l’accés de
personal no autoritzat” (o similar) per tot el perímetre del tancament de l’àmbit de CAN
TRINXET de manera que sigui visible des de tots els punts i possibles accessos. Aquest
tancament i la senyalització disposada tindrà un manteniment adient per tal es mantingui
durant tota l’obra en perfectes condicions.
En el cas de no ser possible la utilització de l’actual tancament perimetral s’estudiarà la
manera d’utilitzar un altre tipus de tancament de l’entorn d’obra que garanteixi la seguretat
de les obres i de tercers.”
Des de l'Ajuntament de l'Hospitalet hem mostrat la nostra disponibilitat per explicar a entitats
i veïns l'abast de les obres que s'executen a Can Trinxet. Les obres responen al plec de
condicions corresponents, on estableix l’àmbit de l'obra, la durada i totes les especificacions
sobre les actuacions es van a realitzar en aquest espai.
Atentament,”

5.- RGE núm. 27353, de 10 de març 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.
Atès que el passat 9 de desembre, el veí P. R. P. (07422062P) va registrar una petició
mitjançant una instància amb num. 117908/2019 amb motiu de l’accessibilitat d’una persona
amb cadira de rodes.
Atès que aquest veí ens ha informat que, transcorreguts tres mesos, no ha rebut cap
informació al respecte.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.
2.
3.
4.

Quin és el motiu pel qual l’Ajuntament no ha respost a aquest veí?
Quan li pensa respondre?
Quina solució li oferirà l’Ajuntament a aquest veí?
Quantes peticions registrades durant 2019 no han estat contestades?”

- 5307
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:
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“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 27353 i data 10 de març del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “el
passat 9 de desembre un veí d’aquest municipi P. R. P., va registrar instància amb motiu de
l’accessibilitat d’una persona amb cadira de rodes i que encara no ha rebut resposta.”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. L’exposició del Sr. P. R., no es va entendre com a sol·licitud sinó com a una exposició
de fets per coneixement nostre.
2. Ens hem posat en contacte amb ell perquè concreti, si així ho desitja, la seva petició.
3. Quan es produeixi alguna possible petició, els serveis tècnics la valoraran i
estudiaran.
Indicar que, al davant del seu domicili el vial només disposa d’un carril de circulació,
amb una intensitat molt baixa de vehicles, però pel mateix hi circulen 3 línies
d’autobús. Parar, significa bloquejar el vial.
Si el que necessita és una reserva d’estacionament per a una persona discapacitada,
se l’informarà del tràmit que ha de fer al respecte i els requisits que ha d’acomplir. A
55 metres de la porta del seu domicili hi ha una reserva a l’avinguda de la Primavera.
A 60 metres es podria habilitar una altra, si fos el cas.
4. Totes les peticions registrades es responen sempre.
Atentament,”

6.- RGE núm. 28730, de 12 de març 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 sistema de monitoratge i control d’accessos mitjançant càmeres i de la
instal·lació de jardineres en el carrer Príncep de Bergara i l’illa del Mercat del Centre.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.
2.
3.
4.
5.

Quins estudis tècnics s’han realitzat per a la implantació del sistema de monitoratge
al carrer Príncep de Bergara i l’illa del Mercat del Centre?
Quin serà l’àmbit de la zona subjecta a monitorització? On s’instal·laran els controls
d’accés?
Quin serà el funcionament del sistema de monitoratge i com es concretarà la gestió
de l’accés de visitants i serveis a l’àrea restringida?
Quines alternatives al sistema de monitoratge mitjançant càmeres s’han valorat per
part de l’Ajuntament per a aquest indret?
Quantes vegades s’ha reunit l’Ajuntament amb els veïns, comerciants i associacions
en relació al monitoratge mitjançant càmeres i la instal·lació de jardineres del carrer
Príncep de Bergara? A quins acords s’han arribat en aquestes reunions?”
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- 5310
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 28730 i data 12 de març del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació al
“sistema de monitoratge i control d’accessos mitjançant càmeres i de la instal·lació de
jardineres en el carrer Príncep de Bergara i l’illa del Mercat del Centre...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Estudis tècnics realitzats per la confecció del PMUS sobre les illes de vianants a
implantar a la ciutat. S’ha de tenir en compte que únicament s’afegeix un carrer, el de
Princep de Bergara, a una illa de vianants ja consolidada.
2. S’adjunta plànol de l’àmbit ubicació control accessos:
- C/Princep de Bergara – Provença
- C/Major–C/Francesc Moragues (Reconversió pilona existent a càmera de lectura de
matrícules)
- C/Roselles (pilona existent)
- Ubicació control de sortida:
- C/Tecla Sala–C/Barcelona
3. Les càmeres llegiran de manera automàtica la matrícula de tots els vehicles que
accedeixin per un punt de control d’accés.
Es verificarà si la matrícula és a la base de dades de vehicles autoritzats, o bé que el vehicle
disposi de permís puntual d’accés. En cas negatiu es proposarà el vehicle per a ser
sancionat.
Accés visitants i serveis:
Es donarà autorització a aquells vehicles que disposin d’un aparcament dins l’illa de
vianants. Accés 24h.
La resta de veïns i visitants podran accedir de manera puntual sol·licitant accés al Centre de
Gestió de la Mobilitat a través de l’intèrfon que hi haurà als punts de control d’accés. Aquest
accés es permetrà en els casos de motius degudament justificats que es realitzin en les
hores de menys afluència de vianants pels carrers de l’illa de vianants, excepte casos
d’urgència o d’acompanyament a persones de mobilitat reduïda. En la resta de casos caldrà
utilitzar les reserves d’estacionament properes a l’illa de vianants o l’aparcament de la Pl. de
l’Ajuntament.
Hi haurà accés per a la càrrega i descàrrega en horari acordat (de 7 a 12h). En la resta
d’horari caldrà utilitzar les reserves d’estacionament de càrrega i descàrrega properes a l’illa
de vianants.
4. Es va valorar la instal·lació de pilones retràctils, però s’ha descartat per la rigidesa del
sistema, pels problemes de manteniment que ocasionen, i pel fet que al tractar-se d’un
obstacle físic, en cas de deficiència en el seu funcionament, pot deixar sense accés a
qualsevol tipus de vehicle a l’interior de l’illa.
5. Des de la Regidoria del districte I ens informen que des del mes de juliol del 2017 i fins el
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mes de març de 2020 s’han fet tot un seguit de reunions amb comerciants i veïns, en les
quals han participat a més les àrees d’Espai Públic i Convivència i Seguretat, per explicar en
que consisteix i com s’implementaran les mesures previstes pel seu funcionament.
En aquest sentit indicar que en la darrera reunió realitzada el 10 de març de 2020, una
vegada resolts els dubtes plantejats, des de l’àrea d’Espai Públic, es va plantejar
l’alliberament de les voreres amb l’afegitó de jardineres estretes i fites, llevat del tram que hi
ha al davant del mercat municipal.
Atentament,”

7.- RGE núm. 29274, de 14 de març 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.
Fa uns dies va ser anul·lat l’accés per l’avinguda de Miraflors al pàrquing soterrat situat
entre els carrers de Pedraforca i de Llevant. Davant les inquietuds dels propietaris i
propietàries que ens han estat traslladades en diferents ocasions, el Grup Municipal d’ERC li
pregunta al Govern Municipal:
1.

Quines han estat les causes que han motivat l’anul·lació d’aquest accés?

2.

Té previst el Govern Municipal establir algun mecanisme que impedeixi l’entrada de
vehicles a l’aparcament des de l’avinguda de Miraflors? En cas afirmatiu, quin
mecanisme i quan? (S’adjunten imatges del lloc exacte)

3.

Com ha informat el Govern Municipal de l’anul·lació de l’accés a les i els propietaris
de l’aparcament?”

- 5311
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
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Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 29274 i data 14 de març del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Fa uns dies va ser anul·lat l’accés per l’avinguda de MIraflors al pàrquing soterrat situat
entre els carrers de Pedraforca i de Llevant....”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:

1. L’aparcament al què es fa referència consta amb una llicència de gual des de l’any
1998, amb adreça postal a l’avinguda de Miraflors 62 i com a titular “Garage
Miraflores”. El gual d’accés a l’aparcament subterrani, i pel qual tributa, no està a
l’avinguda de Miraflors, sinó al carrer Llevant. Al marge de l’accés pel carrer Llevant
(l’autoritzat amb llicència), els vehicles accedien de manera irregular per sobre dels
passos de vianants de l’encreuament de Miraflors-Llevant, el que suposava un perill
per als referits vianants. Per aquest motiu, a través d’una queixa particular i de la
inspecció dels serveis tècnics de Via Pública, s’ha procedit a suprimir l’accés a
través del pas de vianants esborrant unes marques vials irregulars per impedir el
pas dels vehicles.

2. Tal com ja s’ha especificat, s’ha procedit a suprimir l’accés a través del pas de

vianants de l’avinguda de Miraflores, però no per l’accés a través del gual
reglamentari i legal construït al carrer Llevant. La supressió de l’accés il·legal s’ha
fet esborrant unes marques vials irregulars. La possibilitat d’instal·lar dos pilons, per
impedir físicament el pas dels vehicles per un accés no autoritzat, ha estat
descartada pels serveis tècnics per contravenir la normativa d’accessibilitat.

3. Reparar una situació irregular i constitutiva d’un perill potencial per als vianants no
comporta cap comunicació prèvia per als usuaris habituals d’aquesta pràctica
irregular.
Atentament,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Per part dels/de la regidors/a del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple,
s’han formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General el dia 27 de febrer 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. 22842, de 27 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
En relación a la respuesta sobre la pregunta a pleno entrada en el Registro General de
Entrada de este ayuntamiento núm. 14813, de 6 de febrero de 2020, en relación a la
ejecución de la inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de
Barrios La Florida-Pubilla Casas”, se nos afirma que el importe de 16.957.332,62 €
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corresponde "al total ejecutado del proyecto con las justificaciones desglosadas de los
ejercicios de 2007 hasta 2017" y que "el importe de 509.481,34 € refleja la cantidad
presupuesta para el ejercicio correspondiente a 2016”.
SOL·LICITA:
¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de Inversiones Municipales
2016-2019 “Ley de Barrios La Florida-Pubilla Casas” corresponde a dicho importe de
509.481,34 €?”

- 5293
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento,
en fecha 27 de febrero de 2020 y núm. 22842, en relación con la inversión prevista en el
Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de Barrios La Florida-Pubilla Casas”,
según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del
Pleno, a efectos de que sea contestada con antelación al Pleno ordinario del día 29 de abril
actual, procedemos a darles respuesta:
Pregunta única: ¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de
Inversiones Municipales 2016-2019 "Ley de Barrios La Florida-Pubilla Casas" corresponde a
dicho importe de 509.481,34 €?
Respuesta: Al objeto de responder a la pregunta formulada, nos remitimos a la respuesta
dada en fecha 26 de febrero de 2020, reproducida a continuación:
“Pregunta 1: “¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto “Ley de
Barrios la Florida-Publilla Cases a las que se les ha destinado 16.957.332,62€?”
Respuesta: Para responder a esta primera pregunta les remitimos al documento adjunto,
que refleja el total ejecutado del proyecto con las justificaciones desglosadas de los
ejercicios de 2007 hasta 2017, cuyo total asciende a 16.957.332,62 €.
Pregunta 2: “¿Cuál es el motivo de la desviación de los 509.481,34€ planificados a los
16.957.332,62€ ejecutados?”
Respuesta: El importe de 509.481,34 € refleja la cantidad presupuesta para el ejercicio
correspondiente a 2016, mientras que 16.957.332,62€ es el total ejecutado del proyecto,
desde 2007 hasta 2017.
Cordialmente”

2.- RGE núm. 22761, de 27 de febrer de 2020.
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.
EXPOSA:

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

En relación a la respuesta sobre la pregunta a pleno entrada en el Registro General de
Entrada de este ayuntamiento núm. 14815, de 6 de febrero de 2020, en relación a la
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ejecución de la inversión prevista en el Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat
de la Florida”, se nos remite al acuerdo de la Junta de Gobierno Local, número de
expediente 1096/2016, aprobado en sesión de 31 de diciembre de 2018.
En dicho acuerdo se aprueba el abono de los importes de 97.680,69 € y 570 € (total a
abonar 98.250,69€).
SOL·LICITA:
¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de Inversiones Municipales
2016-2019 “Mercat de la Florida” corresponde únicamente a los importes aprobados en
dicha JGL?”

- 5294
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans, consta
a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento,
en fecha 27 de febrero de 2020 y núm. 22761, en relación con la inversión prevista en el
Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de la Florida”, según lo dispuesto en el
artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea
contestada con antelación al Pleno ordinario del día 29 de abril actual, procedemos a darles
respuesta:
Pregunta única: ¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de
Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de la Florida” corresponde únicamente a los
importes aprobados en dicha JGL?
Respuesta: Al objeto de responder a la pregunta formulada, nos remitimos a la respuesta
dada en fecha 26 de febrero de 2020, reproducida a continuación:
“Pregunta 1: “¿Cuáles son concretamente las inversiones incluidas en el concepto “Mercat
de la Florida” a las que se les ha destinado 16.174.525,71€?”
Respuesta: Las que figuran en el acuerdo de Junta de Gobierno Local, número de
expediente 1096/2016, aprobado en sesión de 31 de diciembre de 2018.
Pregunta 2: “¿Cuál es el motivo de la desviación de los 1.381.499,87€ planificados a los
16.174.525,71€ ejecutados?”
Respuesta: El importe de 1.381.499,87 € refleja la dotación correspondiente al ejercicio
2016, mientras que 16.174.525,71 € es coste total de la inversión (IVA incluido) del proyecto
“Obres Mercat de la Florida”
Cordialmente,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
Per part del/de les regidor/es del grup polític municipal de L’H En Comú Podem – En Comú
Guanyem, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha
formulat en temps i forma una pregunta per escrit que ha tingut entrada en el Registre
General el dia 12 de març de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la
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celebració del Ple.
Aquesta pregunta als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu literalment:
1.- RGE núm. 28712, de 12 de març de 2020.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup polític L’Hospitalet En Comú Podem – En
Comú Guanyem de l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat
el 25 d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Davant la localització d’un artefacte, presumptament de la Guerra Civil, a les obres del
projecte urbanístic ubicat al solar de l’antiga fàbrica de Cosme que els Mossos ja han fet
esclatar.
El grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem – En Comú Guanyem sol·licita la
següent informació:
S’ha posat en marxa algun protocol per garantir la seguretat de la zona?
Podrien trobar-se altres artefactes o substàncies explosives?
Quines serien les mesures concretes de seguretat plantejades per resoldre qualsevol
situació susceptible de posar en perill als veïns i veïnes que viuen al voltant de Cosme
Toda?”

- 5309
En relació amb aquesta pregunta presentada 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, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a l‘escrit que heu presentat en el Registre General d’Entrada d’aquest
Ajuntament, en data 12 de març de 2020 amb núm. 28712, en relació amb els treballs del
sector Cosme Toda, segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament
Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25 de març de
2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta 1.- S’ha posat en marxa algun protocol per garantir la seguretat de la zona?
Resposta.- El protocol que es va seguir en el moment de trobar l’artefacte va ser el
següent:
Dimecres 11 de març de 2.020, aproximadament a les 9:15 hores, en el decurs de
l’execució de les obres d’urbanització del sector Cosme Toda es va trobar un antic obús
enterrat.
Un cop visualitzat per l’equip d’Arqueologia establert a les obres, es va procedir a l’activació
dels protocols establerts.
A les 09:34 hores es va rebre comunicació de la Direcció d’Obra del projecte d’urbanització
de l’àmbit de Cosme Toda sobre l’aparició d’un “obús” en el transcurs de la retirada de
terres en una zona que s’està excavant propera al carrer d’Enric Prat de la Riba cantonada
amb el carrer de Can Batllori.
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Immediatament es va avisar als Mossos d’Esquadra i a la Policia Local i s’establí un
perímetre de seguretat d’uns 50 metres atenent a les indicacions dels Mossos d’Esquadra.
A les 09:45 hores ja eren al lloc dels fets una patrulla dels Mossos d’Esquadra, una altra de
Guàrdia Urbana i els Tècnics Municipals.
Els Mossos d’Esquadra de l’Àrea de Desactivació d’Artefactes Explosius (TEDAX) van
arribar sobre les 10:15 hores i van retirat l’artefacte.
La retirada va ser manual i els Mossos d’Esquadra no han indicat que calgui prendre
mesures de seguretat addicionals a les ja comentades anteriorment.

Pregunta 2.- Podrien trobar-se altres artefactes o substàncies explosives?
Resposta.- No s‘espera trobar més artefactes. S’ha realitzat prospecció amb georadar que
no ha assenyalat la presència d’aquests tipus d’elements.

Pregunta 3.- Quines serien les mesures concretes de seguretat plantejades per
resoldre qualsevol situació susceptible de posar en perill als veïns i veïnes que viuen
al voltant de Cosme Toda?
Les mesures que s’han pres es consideren adients. Així mateix, els Mossos d’Esquadra no
han manifestat en cap moment la necessitat de prendre mesures addicionals.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma tres
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 5, 6 i 11 de març
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. 26122, de 5 de març 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 del día 25 de Marzo de 2020.
En relación al nombramiento del Pregonero de las Fiestas de Primavera, esta regidora y su
grupo municipal solicitan
CONOCER:


Si existe alguna normativa o reglamento para la elección de la persona que realiza
el pregón en las Fiestas de Primavera.



En caso afirmativo, indicar el enlace donde podemos encontrar dicha normativa en
la web del ayuntamiento, o en su defecto copia de la misma.



Quienes participan en la elección de la persona que realizará el pregón.”
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- 5305
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 per la Cap de
Servei del Gabinet de l’Alcaldia i Open Data, Sra. M. C. G.-C. M., que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a la pregunta formulada amb número de Registre d’entrada E/26122/2020 en data
5 de març de 2020, en relació a “la elección del pregonero de las Festes de Primavera”, i
segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes, la Sra. B. B. L., donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe: Document AUPAC nº 190305/2020”

2.- RGE núm. 26634, de 6 de març 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 del día 25 de Marzo de 2020.
El restaurante “Pato Uno” situado en la calle Josep Mª de Segarra esquina Santa Rosa, nos
comenta que tiene otorgado una licencia de uso de terraza.
Se han efectuado obras en la vía pública en esa esquina, por lo que se quitaron
provisionalmente las mesas que tenía concedida en su licencia de terrazas, ya que
levantaban toda la calzada.
Ahora han puesto un buzón de correos, por lo que este restaurante no sabe dónde va a
poder poner las mesas que tiene concedidas en su licencia.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:


Se realicen las gestiones oportunas para que sea trasladado ese buzón de correos
a fin de que pueda volver a instalar la terraza.



Se realicen las gestiones oportunas para que se le descuente o abone el tiempo que
ha estado sin poder hacer uso de ella.

Se adjunta fotografías.
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- 5306
En relació amb aquest prec presentat 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 i pel
Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que
literalment diu:
“Respecto al ruego que ha presentado en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento,
con el número 26634, de 6 de marzo de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser respondido durante el Pleno
Ordinario que tendrá lugar el próximo 25 de marzo de 2020, en relación al restaurante “Pato
Uno”, le informo de lo siguiente:
Las obras de remodelación de la calle Francesc Moragas, empezaron el mes de enero de
2020 y el término de ejecución de estas obras es de ocho meses. En relación al ruego del
traslado del buzón de correos, se realizará la solicitud Sociedad Estatal Correos y
Telégrafos, S.A para el traslado del mismo a una nueva ubicación.
No obstante cómo se puede ver en la imagen inferior del año 2014, el buzón ya estaba
instalado en la misma ubicación que actualmente.

La respuesta al segundo ruego de su petición, será dado por el Tinent d’alcaldia de l’Àrea
de Convivència i Seguretat.
Atentamente,
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Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento
con el número 26634 de fecha 6 de marzo del 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 “las obras en la vía pública en la esquina donde el restaurante PATO UNO
ubicado en la calle Josep Maria de Segarra, tenía colocada su velador y actualmente,
después de acabar las obras, el ayuntamiento ha colocado un buzón de correos lo cual le
impide colocar de nuevo todas las mesas que tiene concedida en su terraza…”.
En respuesta a sus preguntas indicarle:
Con respecto a las obras en la acera y a la ubicación del buzón de correos se hacen las
siguientes consideraciones:
1.- Se han realizado obras de modificación de la tipología de la acera que aún no están
finalizadas.
2.- Se comprueba que tanto los tamaños generales así como el trazado de la misma tienen
los mismos parámetros que tenían anteriormente.
3.- Se han realizado las mediciones para verificar la viabilidad de la terraza adaptada a la
nueva tipología de la acera.
La inspección que se ha llevado a cabo determina que la ubicación de la terraza es
totalmente viable tanto en el número de veladores que tiene autorizados como en el mismo
emplazamiento que hasta ahora tenía y que al estar la acera al mismo nivel de la calzada
será necesaria la instalación de elementos (jardineras) para proteger la misma.
En el momento en que se finalicen totalmente las obras procederemos a marcar la nueva
ubicación.
En cuanto a la compensación por el tiempo que no ha podido poner la terraza, una vez que
el titular de la licencia haya hecho la oportuna solicitud se instruirá el correspondiente
expediente administrativo y se estudiará jurídicamente si procede.
Atentamente,”
3.- RGE núm. 28195, d’11 de març 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 del día 25 de Marzo de 2020.
En la Plaza Europa 2-4 (junto delante del edificio Copisa) se encuentra un Parque infantil
que presenta un aspecto deteriorado y peligroso para los niños que lo frecuentan, tal y como
se puede comprobar en las fotos que acompañan a la pregunta que se formula desde este
Grupo municipal.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
1.- ¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de las deficiencias que tiene este Parque
infantil? Si la respuesta es afirmativa, ¿desde cuándo tiene constancia?
1a.- ¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo para solucionar este problema de forma
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general?
1b.- ¿Cuándo tiene previsto solucionar el mal estado del pavimento que presenta el
Parque infantil?
1c.- ¿Cuándo tiene previsto arreglar la valla que rodea el Parque Infantil?
Los vecinos/padres de la zona que frecuentan el Parque nos aseguran además que se han
eliminado elementos de la zona de juegos dentro del Parque, tal y como se puede
comprobar en las fotos que ilustran la situación del Parque.
2.- ¿Por qué se han eliminado elementos de juego?
2a.- ¿Cuándo se van a reponer esos elementos? ¿Esos nuevos elementos estarán
adaptados para para los niños presenten alguna discapacidad?
2b.- ¿Tiene previsto incorporar sombras en este Parque infantil, atendiendo que no hay
ni una sola zona de sombra en todo el Parque? ¿Cuándo?
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”

- 5308
En relació amb aquest prec presentat pel grup polític municipal del Partit Popular, consta a
la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número 28195 i amb data 11 de març de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 29 de gener de 2020 en
relació al parque situado en la Plaza Europa 2-4, us informo del següent:
El passat dia 3 de setembre el Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge,
Urbanisme i Sostenibilitat i el Regidor del districte de Santa Eulàlia, acompanyats de veïns i
veïnes van fer una visita al parc infantil.
Al parc infantil es fa un manteniment habitual, en funció dels desperfectes que es van
produint. Les reparacions que es fan al parc son per garantir la seguretat de l’espai. Totes
les actuacions de manteniment son a través del contracte de manteniment d’espais infantils
de la ciutat.
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En els darrers tres anys, s’han fet un total de 38 actuacions al parc infantil. Aquestes
peticions d’actuacions les rebem per part dels inspectors de la nostra àrea, la regidoria i
també per part dels veïns i veïnes del barri.
Arran d’aquesta darrera visita es va acordar la creació d’un equip mixt de veïns i tècnics
municipals, per tal d’estudiar i desenvolupar conjuntament les futures actuacions per al
disseny d’un nou parc infantil que s’ubicarà en aquesta zona.
Es va dur a terme una reunió amb veïns el dia 11 de novembre de 2019. Aquesta reunió va
servir com a primera pressa de contacte entre els veïns, el districte i els tècnics municipals,
es va plantejar que la intenció era que les veïnes i veïns aportessin les seves propostes i
idees de com hauria de ser per a ells la nova zona infantil.
Hi haurà una nova reunió, on els veïns aportaran les seves propostes als tècnics municipals.
També es va demanar que per aquesta nova reunió la presència de nens i joves del barri,
per tal que entre totes les parts es facin aportacions pel nou disseny de la zona de jocs
infantil.
Atentament,”
c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.
SRA. ALCALDESSA
De moment encara no m’han demanat cap, però sí que m’havia dit la Sra. Esplugas que em
demanava la paraula. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Por parte del Partido Popular estamos interesados en saber cuántas reuniones
formales han tenido con la Generalitat de Catalunya, no sé si con el Departamento de Salud
o con algún otro departamento, en cualquier caso si eso se ha traducido en material para
nuestra ciudad, material sanitario de protección, EPIs, material de protección para el
personal sanitario, y en el mismo sentido, saber cuántas reuniones han tenido con el
gobierno de España, a través de la Sra. Cunillera, si ha habido alguna reunión formal y
también saber en qué se ha traducido, si eso se ha traducido en material para abastecer a
la ciudad, en este caso, test o cualquier…

SRA. ALCALDESSA
¿Quería preguntarle qué es lo que usted entiende por reuniones formales?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo puedo entender...

SRA. ALCALDESSA
Lo digo perdón, porque en estos momentos…

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Evidentemente ahora estamos en una situación de confinamiento. Ha habido diferentes
encuentros formales con la Generalitat y luego entiendo que ha habido contactos de
carácter más personal, en el sentido de que una consellera, a usted como Alcaldesa, le
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puede haber enviado un WhatsApp o algún contacto más personal, pero lo que entendemos
como una reunión en la que se adoptan medidas que se hayan traducido en más material.

SRA. ALCALDESSA
A ver, yo, con todo mi cariño. Es que hablar de reuniones formales en estos momentos es
muy complicado. Lo digo porque yo he participado en muchas reuniones, yo no tengo
ningún inconveniente en pasar mi agenda de reuniones a través de todos los mecanismos
de las redes sociales que existen en estos momentos, y que están en el mercado, porque
creo que las he utilizado todas. No hay ningún inconveniente, pero una cosa es tener estas
reuniones y otra cosa es que esto haya hecho que alguien haya decidido cambiar su
política.
Si estamos hablando tanto de la Generalitat de Cataluña como del gobierno de España,
nosotros hemos planteado cuestiones en mi doble condición como Presidenta de la
Diputación de Barcelona y como Alcaldesa de L’Hospitalet, que es muchas veces inevitable
que pongas el ejemplo que tienes más cercano y por tanto en esa condición le puedo pasar
sin ningún tipo de problemas la cantidad de reuniones que hemos mantenido. Otra cosa es
que usted me pregunte cual ha sido el resultado de esas reuniones y si realmente esas
reuniones yo creo que han servido o no han servido, esto ya es un tema muy subjetivo.
En todo caso, intentaremos hacer un análisis un poco más profundo, porque aquí yo no soy
capaz de darle una respuesta. Sí decirle que hemos mantenido muchos contactos, algunas
reuniones formales, pero muchos contactos, muchas llamadas telefónicas y muchos
mensajes durante estos días con el gobierno de la Generalitat de Cataluña, no siempre,
como se pueden imaginar, para felicitarnos ni decirnos qué bien lo estamos haciendo, sino
también planteando las cuestiones críticas.
Creo que además es evidente que yo en alguna ocasión intento tampoco generar
demasiada polémica porque creo que lo importante en estos momentos no es destacar
aquello en lo que no estamos de acuerdo, sino en colaborar en todo aquello que podamos
en beneficio de los ciudadanos, pero en todo caso intentaré, intentaremos, porque no he
sido solamente yo, ha habido más concejales que han trabajado paralelamente con algunos
departamentos, principalmente con el CATSALUT. Ahí sí que hemos tenido una relación
muy intensa, desde la conselleria pasando por la dirección del CATSALUT, pasando por la
secretaria general a través mío, como Alcaldesa, a través del Teniente de alcalde, Sr.
Husillos, trasladando no solamente con el CATSALUT, también con el Departament de
Treball. Hemos tenido esta mañana, yo misma he tenido una reunión con el conseller
Bargalló.
En fin, ha habido muchas. En estos momentos, bueno, yo creo que ya se ha finalizado la
reunión porque empezaba justo a la hora que teníamos el Pleno. El President Torra había
convocado otro encuentro, no sé si, en esta no tengo información, si ha servido para
avanzar pero en todo caso es difícil, también le digo. Le puedo decir el número de contactos
que hemos tenido y podemos repasar incluso las llamadas que ha habido. Decirle si de eso
se ha concluido que ha habido material efectivo en algún sitio, se me hace más complicado
y más difícil. Lo que sí le puedo decir es que durante esta semana y estos días hemos
repartido mucho material que ha llegado al ayuntamiento a través de diferentes
circunstancias, donaciones a través de la Diputación de Barcelona, a través de personas
particulares que nos las han hecho llegar y que nosotros hemos distribuido y eso no hay
ningún problema en explicarlo, porque además creo que tienen en este documento que
hemos realizado todo un detalle, y si no lo podemos facilitar, de todo el material que se ha
suministrado tanto a las residencias como a otros elementos, por ejemplo, el comercio de la
propia ciudad.
Por tanto no hay ningún problema en contestarle, pero quiero expresar la dificultad de poder
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concretar exactamente lo que usted quiere saber, que me parece muy bien, pero que para
mí es difícil tener una respuesta adecuada.
Havia demanat també el Sr. Sergio Moreno.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí gràcies Alcaldessa. Nosaltres volíem fer una pregunta a raó de la suspensió de les
Festes de Primavera a la nostra ciutat.
Volem preguntar si des del govern municipal s’ha valorat o s’està treballant que els fons o
les partides destinades a les Festes de Primavera, i també per extensió la resta de partides
pressupostàries que no es puguin executar com a conseqüència de la situació que estem
vivint, es puguin reorientar per pal·liar l’emergència sanitària, però sobretot l’emergència
social que vindrà en els següents mesos.

SRA. ALCALDESSA
És evident que sí. Em puc allargar però no es tracta tampoc de passar el rasclet i d’eliminar
les despeses del departament de Cultura. El que no volem és caure en els errors que es van
realitzar l’any 2008 i amb la crisi d’aquells moments, quan es va realitzar un aprimament
dels serveis públics en general, y de aquellos males tenemos algunas consecuencias que
hemos vivido y hemos padecido recientemente y que incluso en algunos casos estamos
sufriendo, pero evidentemente vamos a destinar todos los recursos que sean necesarios
para paliar esta situación.
Avui es parlava d’una modificació de crèdit que s’havia realitzat i que avui hem aprovat, de
500.000 €, que el Sr. Belver ja anunciava que ja havia quedat curta. Evidentment haurem de
fer altres modificacions de crèdit. Después no se me enfaden, Sr. García, no se me enfade
si hacemos muchas modificaciones de crédito, pero cuando lleguen recursos de cualquier
administración que podamos incorporar a este ayuntamiento para paliar la emergencia
evidentemente lo haremos lo más rápidamente posible.
I en aquest sentit li vull dir que estem treballant totes les administracions per veure de quina
forma ajudem a que realment, i sumem perquè els recursos econòmics que tenim a les
nostres finances municipals o d’altres institucions puguin anar en la línia d’ajudar i que ningú
no es quedi enrere, que és el que d’alguna forma va passar en l’anterior crisi.
Ara, també li dic, que només, amb tot el carinyo, amb el que ens hem estalviat a les Festes
de Primavera és un granet, tots els granets de sorra fantàstic, però necessitem molts
granets de sorra per tant això és necessari, però crec que no soluciona, encara que ajuda.
Per tant, ja li dic concretament, sí.
Hi havia un altra. Sr. García. Miguel García?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Voy, voy. Sra. Marín, no me enfado yo porque hagan ustedes modificaciones de crédito que
sean correctas y esa me temo que va a ser correcta, igual que otra que han hecho aquí, que
le he dicho que estaba bien.
Lo que no nos gusta es que nos metan goles por la escuadra, eso no, pero cuando están
bien hechas y creo que muchas de ellas están bien hechas, pero en fin, lo dejamos ahí.
Mire, a tenor y creo intuir por lo que usted ha dicho a lo largo del Pleno en una de sus
intervenciones, que puede ser factible, sino dígamelo. A tenor de la tragedia del COVID, y
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las terribles consecuencias ya no solo sanitarias, sino económicas que sin duda van a
comportar para los vecinos de la ciudad, Sra. Marín, ¿tiene previsto el gobierno revisar y
recomponer el presupuesto con la finalidad de dar respuesta, en la medida de las
competencias que atañen al gobierno de la ciudad, para como mínimo paliar las
consecuencias del desastre y que nadie se quede atrás, como venimos diciendo siempre?
¿Piensa el gobierno contar con los grupos políticos que componen este Pleno para que
aporten sus guiones en las estrategias con la finalidad de entre todos conseguir la mejora y
mejorar la situación en la dirección apuntada?
He creído entender por lo que ha dicho, que hay voluntad de eso, pero a ver si es verdad
que eso se materializa y podemos llegar a acuerdos, para que entre todos juntos, que como
ven más dos ojos que uno. En definitiva, usted sabe a lo que me refiero. A ver si de una
puñetera vez, y perdonen la expresión de puñetera, somos capaces de generar una
complicidad de tal magnitud que los ciudadanos sean los que estén contentos: oye,
tenemos un gobierno que a pesar de tener una oposición que son medio canallas, fíjate, son
capaces de entenderse, porque aquí han puesto por delante las cosas que son nuestras. Es
lo que quieren los ciudadanos. A ver si lo conseguimos Sra. Marín.

SRA. ALCALDESSA
Yo creo que la pregunta usted mismo se la ha contestado. Yo creo que en la intervención
justo anterior que realizaba, donde ofrecía un pacto además sincero a todos los grupos
políticos, pero no solo con los grupos políticos, yo creo que aquí debemos contar con las
entidades sociales, con las entidades sindicales, hemos contado con los empresarios, con
los comerciantes. Bueno, hemos de contar con la ciudad, y la ciudad es una ciudad amplia,
es una ciudad con un talante y un talento importantes y en la que si nos ponemos todos en
la misma dirección, yo creo que seremos capaces de hacer grandes propuestas, que como
mínimo nos sirvan para salir mejor de este momento tan y tan complicado.
Fórmulas mágicas, yo no voy a engañar a nadie, fórmulas mágicas no existen y por tanto
necesitamos de la colaboración, necesitamos de esa colaboración sincera. Ya tendremos
momentos para el desencuentro, para enfadarnos, para pelearnos desde el punto de vista
político, para discutir, etc., pero creo que en este tema y en nombre sobre todo de la
ciudadanía que peor lo está pasando y que peor lo puede pasar, hemos de trabajar
conjuntamente.
Yo quiero ser muy clara, ustedes saben perfectamente que con Esquerra Republicana, con
otras formaciones políticas y posiblemente con las que hay representadas en este Pleno
municipal, pues hay muchas cosas que nos separan y en las que no estamos de acuerdo,
sino seguramente formaríamos parte de una misma formación, pero creo que en estos
momentos necesitamos más que nunca el trabajo sincero entre administraciones, si
trabajamos en beneficio de los ciudadanos, si ponemos en el centro a esos ciudadanos.
Creo que eso es lo que yo, como mínimo como Alcaldesa de esta ciudad, que quiero a
L’Hospitalet y que quiero a su gente, quiero hacer lo mejor para que nadie se quede atrás, y
creo que lo mismo que pienso yo, pensamos los 27 concejales que estamos en este Pleno
virtual y creo que eso es lo queremos desde las instituciones, desde las entidades y que si
lo hemos hecho otras veces, lo hemos conseguido, y creo que esta vez debemos estar a la
altura.
Pido, o planteo esa posibilidad, creo que es una posibilidad que por el tono en el que desde
hace semanas que estamos en esta situación, habéis expresado todos los portavoces
políticos, que cuando habéis tenido que criticar algo lo habéis hecho. No hace falta que nos
alabemos, pero creo que ha sido una actitud acertada por parte de todo el mundo. La
nuestra, la de dar la máxima información, a veces a lo mejor no lo hemos hecho todo bien,
no lo hemos hecho todo a tiempo, pero nuestra idea ha sido desde el primer momento que
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también todos los grupos políticos estuvierais perfectamente informados de lo que
estábamos haciendo y de lo que estábamos trabajando y esa voluntad persiste y continuará
hasta que podamos decir que esta situación la hemos superado.
Así que creo, Sr. García, que no hace falta que le conteste por escrito. Creo que por mi
parte queda muy clara cuál es esa voluntad. A la Sra. Esplugas intentaré contestarle lo
mejor posible, es complicada su pregunta, no es sencilla y al Sr. Sergio Moreno también
decirle que sí, que estamos en esa tesis, pero no lo vamos a hacer de forma urgente,
porque esto en todo caso es un tema que no lo hemos de realizar con urgencia, lo hemos
de realizar deprisa, no quiero decir que lo dejemos sine die, pero creo que ahora lo más
urgente es estar atendiendo a esas familias que peor lo están pasando, a esas personas
que viven solas, a esas personas que no pueden ser atendidas por otros mecanismos, por
la situación de confinamiento.
Hemos de trabajar ahora de una forma que también creo que es importante que podamos
trabajar juntos en cuál es nuestra estrategia para las próximas semanas, para hacer lo
mejor posible la desescalada que se está planteando. Hay muchas incógnitas, muchos
temas. Cómo vamos a trabajar este verano con los chavales, con los niños, etc., los temas
educativos, los temas sanitarios, por tanto creo que vale la pena que empecemos a crear,
de alguna forma darle una cierta formalidad a lo que ya se está realizando con todos los
portavoces, y que podamos ir introduciendo propuestas y agradezco en todo caso algunas
propuestas que ya se han avanzado en este propio Pleno.
Creo que sería bueno que en el siguiente Pleno pudiéramos como mínimo marcar algunas
líneas, no digo ningún documento extenso, pero algunas líneas sobre las que podamos
basar ese pacto, ese acuerdo, ese plan de choque o como le queramos llamar, para que
podamos empezar a trabajar.
Así que agradecer el tono, agradecer la presencia, agradecer a aquellos que nos estén
escuchando, si hay todavía algún ciudadano que nos esté escuchando.
Hemos hecho un Pleno de más de cuatro horas, teniendo en cuenta que era un Pleno en el
que prácticamente había muy pocos puntos de votación, creo que ha sido extenso y en el
que todo el mundo ha podido tener la oportunidad de dar su opinión.
Si no hay nada más, levantaríamos la sesión. Hasta el próximo Pleno y cuidaros todos.

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Alcaldessa-Presidenta aixeca la sessió
essent les dinou hores i quaranta-dos minuts, del dia vint-i-nou d’abril 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

