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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 5/2020
Data: vint-i-cinc de juny de dos mil vint
Hora: 16:45 hores fins les 23:23 hores
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

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

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

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

Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 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 555/2020, de 5 de juny,
sent vigent a la data de la celebració el Decret 63/2020, de 18 de juny, de la nova
governança de l’emergència sanitària provocada per la Covid-19 i d’inici de l’etapa de la
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represa en el territori de Catalunya, que preveu el manteniment de la vigilància de les
activitats adoptant les mesures que ajudin a protegir les persones personalment i social.

SRA. ALCALDESSA
Bon tarda a tots i totes avui iniciem el ple ordinari del mes de juny.

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.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 27 DE MAIG DE 2020.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 27 de maig 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.

SRA. ALCALDESSA
Una vegada comprovada l’assistència, benvinguts aquesta tarda a aquesta sessió virtual.
Comencem amb l’ordre del dia i l’aprovació de l’acta del ple de 27 de maig. Després de la
votació quedaria aprovada per unanimitat l’acta del ple de 27 de maig.
Passem a la primera part, resolutòria. Sra. Secretària del Ple faci lectura.

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

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. No hi ha res sobre el punt 1? Tots els grups s’han donat per assabentats
d’aquest punt. Passem doncs a la lectura del punt 2.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DONAR COMPTE DE L’INFORME DE L’ALCALDIA PREVIST A L’ART. 104
BIS, APARTAT 6 DE LA LLEI 7/1985, DE 2 D’ABRIL, REGULADORA DE LES BASES DE
RÈGIM LOCAL, RELATIU AL PERSONAL EVENTUAL D’AQUESTA CORPORACIÓ.
(2ON TRIMESTRE 2020). AJT/35220/2019
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Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en compliment del que preveu l’art. 104 bis, apartat 6 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE al Ple per al seu
coneixement de l’informe, de 3 de juny de 2020, emès pel Servei de Recursos Humans
relatiu a la plantilla del personal eventual, entre l’1 de març i el 31 de maig 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 PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DELS 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 resolució del tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda núm. 1399/2020 de 6 de febrer, i que es va
publicar al BOP de 22 de gener de 2020.
L’article 104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de las Bases del Règim Local,
estableix els límits i normes a les quals s’hauran d’ajustar les dotacions del llocs de treball
del personal eventual a les corporacions locals.
Aquest precepte 104 bis, determina que als ajuntaments de municipis amb població superior
a 75.000 habitants i de no més de 500.000 habitants, podran incloure en les seves plantilles
llocs de treball de personal eventual en un nombre que no podrà excedir el dels regidors de
la Corporació Local.
La xifra oficial de població d’aquest municipi aprovada pel Reial Decret 743/2019, de 20 de
desembre, pel qual es declaren oficials les xifres de població resultants de la revisió del
padró municipal referida a l’1 de gener de 2019 és de 264.923 habitants i, en conseqüència,
per aplicació de l’art. 179 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, de Règim Electoral
General, el número de regidors que integren l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat és de
27.
Per tot això, i als efectes de poder donar compliment a l’establert a l’article 104 bis, punt 6,
que determina que el President de l’Entitat Local informarà al Ple amb caràcter trimestral del
compliment del que es preveu en aquest article.
S’INFORMA,
1.- La plantilla i relació de llocs de treball de personal eventual entre l’ 1 de març de 2020 i el
31 de maig de 2020, és la següent:
PERSONAL EVENTUAL

Total
ocupades

total
vacants

SUMA
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ASSESSOR/A
D'ALCALDIA

0

Vacant

2

2

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

Assessor/a nivell - 1

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

Àrea d'Equitat i Drets
Socials
Àrea d'Educació, Esport i
Joventut

Assessor/a nivell - 2
Assessor/a nivell - 2

1

8

1
1

Vacants

1

ASSESSOR/A NIVELL- 3

3

Assessor/a nivell - 3

Àrea d'Equitat
Socials

Assessor/a nivell - 3

Àrea d'Innovació i Cultura

1

Assessor/a nivell - 3

Àrea Territorial- Districte II

1

i

Drets

4

7

1

Vacants

4

ASSESSOR/A GRUPS MUNICIPALS
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals
Assessor/a
Municipals

2

Grups
Grups
Grups
Grups

5

Grup Municipal PSC

1

Grup Municipal ERC

1

Grup Municipal C'S

1

Grup Municipal LHECP-ECG

1

0

5
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Assessor/a
Municipals

Grups

Grup Municipal PP

1

TOTAL

16

8

24

2.- Les funcions, règim de dedicació i retribucions són les acordades pel Ple en sessió de 21
de juny de 2019 (BOPB de 2/07/2019 i DOGC de 04/07/2019) per als respectius llocs de
treball.
3.- A data 31 de maig, 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, i el número de llocs de treball
reservats a personal eventual es farà públic a la seu electrònica de l’Ajuntament i al Butlletí
Oficial de la Província de Barcelona.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 2 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Alguna qüestió? Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
Per tant passem al punt 3.
ACORD 2.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA NÚMEROS 4742 i 4746,
AMBDÓS D’11 DE MAIG DE 2020, PELS QUALS S’ADOPTEN MESURES
EXTRAORDINÀRIES COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19, DURANT LA QUARTA
I CINQUENA PRÒRROGUES DE L’ESTAT D’ALARMA AMB VIGÈNCIA DES DE LES
00:00 HORES DEL 10 DE MAIG FINS LES 00:00 HORES DEL 7 DE JUNY DE 2020.
AJT/23345/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa–Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VISTOS els Reials Decrets 514/2020, de 8 de maig i 537/2020, de 22 de maig, pels quals es
disposen la quarta i cinquena pròrroga de l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret
463/2020, de 14 de març.
VISTOS els Decrets d’Alcaldia núm. 4742 i 4746, ambdós d’11 de maig de 2020, dictats
com a conseqüència de la COVID-19 durant la quarta i cinquena pròrroga de l’estat
d’alarma, que abasta el període comprès entre les 00:00 hores del 10 de maig fins les 00:00
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hores del 7 de juny 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 8 de juny de 2020.
A proposta de l’Alcaldia - Presidència, previ el dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- Els decrets dictats per l’Alcaldia – Presidència durant la quarta i cinquena
pròrrogues de l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, que
abasta el període comprès entre les 00:00 hores del 10 de maig fins les 00:00 hores del 7
de juny de 2020, pel qual s’adopten mesures extraordinàries com a conseqüència de la
COVID-19:
A) Decret núm. 4742/2020, d’11 de maig, relatiu a la modificació del Decret d’Alcaldia núm.
4193/2020, de 30 de març i el seu annex, pel qual es van atorgar ajuts alimentaris a
favor de famílies amb infants en edat escolar i d’infants d’escoles bressol, que
actualment reben beques per menjador, així com a la seva pròrroga (exp. 23345/2020),
la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- MODIFICAR el Decret d’Alcaldia de mesures extraordinàries núm.
4193/2020, de 30 de març, en el sentit d’ampliar la concessió dels ajuts alimentaris
següents:
 58 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 de la COVID-19 i, en conseqüència, MODIFICAR el llistat annex al citat
Decret d’Alcaldia, en el sentit d’incloure aquestes famílies.
El número total de famílies a favor de les quals es van atorgar aquests ajuts
alimentaris és de 994 (936 + 58).
 3 infants matriculats a escoles bressol 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 de la COVID-19 i, en conseqüència, MODIFICAR
el llistat annex al citat Decret d’Alcaldia, en el sentit d’incloure aquests infants.
El número total d’infants a favor dels quals es van atorgar aquests ajuts alimentaris és
de 200 (197 + 3).
SEGON.- APROVAR el pagament de les 61 ajudes a famílies anteriors, per tal de
garantir la seva alimentació bàsica afectada pel tancament del centres educatius a
conseqüència del COVID-19. L’import d’aquest ajut serà de 80 €/alumne/a, quantitat que
resulta d’aplicar 4 €/dia laborable per 20 dies laborables del període comprès entre el 13
de març i 12 d’abril.
TERCER.- PRORROGAR els ajuts alimentaris atorgats pel Decret d’Alcaldia de mesures
extraordinàries núm. 4193/2020, de 30 de març, modificat per aquest Decret, des del 14
d’abril fins el 10 de maig de 2020, resultant un total de 1.194 ajuts per un import de 72
€/alumne/a, quantitat resultant d’aplicar 4 €/dia laborable per 18 dies laborables
corresponents al citat període.
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QUART.- APROVAR la despesa amb càrrec al document comptable de retenció de crèdit
RC 200021045 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 91.152€, 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 90.848€ destinada a fer front a les obligacions derivades dels ajuts referits en
les disposicions anteriors.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local.
SETÈ.- 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.
VUITÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, 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 per la COVID-19. El còmput dels terminis. El còmput dels terminis
s’iniciarà des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat
d’alarma.”
B) Decret núm. 4746/2020, d’11 de maig, relatiu a la modificació temporal de l’encàrrec del
“control de l’estacionament, gestió de la comunicació i atenció pública, així com el
manteniment integral de les instal·lacions de les àrees integrals de regulació de
l’estacionament (AIRE) i de les zones d’estacionament amb control horari”, efectuat a “La
Farga, Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.” per acord de la Comissió de
competències delegades del Ple de 22 de desembre de 2016 (exp. 23345/2020), la part
dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- MODIFICAR TEMPORALMENT l’encàrrec consistent en el “control de
l’estacionament, gestió de la comunicació i atenció pública, així com el manteniment
integral de les instal·lacions de les àrees integrals de regulació de l’estacionament
(AIRE) i de les zones d’estacionament amb control horari”, efectuat a favor de “La Farga,
Gestió d’Equipaments Municipals, S.A.” per acord de la Comissió de competències
delegades del Ple de 22 de desembre de 2016, en el sentit de substituir les tasques de
control i vigilància portades a terme pel personal de la citada societat adscrit a aquest
encàrrec, per les tasques de col·laboració següents:

mantenir les normes de distanciament social per protegir-se de la malaltia COVID-19,
contribuint a detenir la pandèmia.
ia dels nous usos relatius a la circulació i
estacionament de vehicles i persones per les voreres, d’acord amb les determinacions
establertes a les ordenances municipals.
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l’espai públic per tal de redefinir i adaptar els usos a la nova realitat que esdevingui.
voreres i mobiliari urbà d’acord amb les mesures preventives adoptades destinades a
intentar frenar l’avanç de la malaltia COVID-19 i a protegir així la salut de les persones.
Aquesta modificació no implica cap impacte econòmic per a l’Ajuntament, ni modificació
de les condicions laborals dels treballadors afectats, per ser similars les funcions de
col·laboració a les que realitza aquest personal dins les seves tasques habituals i que es
recullen a la seva fitxa laboral.
Aquesta modificació mantindrà la seva vigència des de la data de la signatura d’aquest
Decret fins l’aixecament de la mesura extraordinària adoptada per Decret núm.
3635/2020, de 16 de març, consistent en la suspensió del control de les zones
d’aparcament regulat (zones AIRE Blava i Verd).
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 règimlocal.
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 a la Gerència de La Farga. Gestió d’Equipaments
Municipals, S.A., 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 per la COVID-19. El còmput dels terminis s’iniciarà
des del dia hàbil següent a la data de finalització de la declaració de l’estat d’alarma.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, als òrgans directius i a la
Tresoreria Municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a
la Gerència de La Farga.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
En aquest punt, avui ens acompanya la Síndica Merche García. Ara li donarem la paraula,
té un torn d’intervenció d’un màxim de 30 minuts, ella mateixa farà servir el temps que
cregui convenient i a partir d’aquí, obriríem un torn d’intervencions dels grups si és que
volen fer algun tipus de comentari.
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SRA. MERCHE GARCÍA (SÍNDICA DE GREUGES)
Bona tarda, Alcaldessa, regidors, regidores, entitats, ciutadans i ciutadanes que ens
acompanyeu. Intentaré ser més breu que mitja hora, donat que estem en el format virtual.
Abans de començar vull expressar la meva estima i suport a totes les persones que han
patit el virus de la COVID-19. Sembla ser que entrem en una nova etapa però no podem
oblidar el patiment de tantes i tantes persones durant els últims tres mesos. Ara hem de
mirar endavant i, treballar plegats per recolzar a totes les persones i les famílies que, per
aquest motiu, s’han quedat en una situació d’especial vulnerabilitat econòmica i social.
Aquesta tarda us presentem el balanç, a 31 de desembre de 2019, dels dos òrgans
encarregats de la defensa de la ciutadania al nostre municipi: L’informe anual de la comissió
de suggeriments i reclamacions, que va ser aprovat a la sessió de 19 de febrer de la pròpia
comissió i l’informe anual de la Sindicatura del qual es va donar compte a la mateixa sessió.
Aquesta sindicatura, que té encarregada les funcions de direcció de l’oficina de suport dels
òrgans de defensa de la ciutadania, farà un balanç de les actuacions que figuren en ambdós
informes, el propi d’aquesta Sindicatura i el de la Comissió, per encàrrec de la seva
Presidenta, la Sra. Maria Angeles Sariñena.
Les accions dutes a terme des de l’oficina durant l’any 2019, tenint en compte les consultes,
gestions d’intermediació i la tramitació d’expedients han estat de 129. Hem tingut un 70%
d’increment de les reclamacions en relació a l’any anterior, i, especialment han incrementat
les reclamacions que s’han gestionat mitjançant intermediació amb les àrees corresponents
sense necessitat d’incoar un expedient.
Els temes que reben més del 10% de les reclamacions són: espai públic, convivència i
seguretat, serveis socials i empadronament. Igual que l’any 2018, el tema que rep més
queixes continua sent l’espai públic amb un 38% de les reclamacions, superior a l’any
anterior que va ser d’un 21%.
A 31 de desembre de 2019, el 27% dels expedients es troben en procés d’instrucció i el
73% dels expedients es troben amb resolució final, d’aquests el 77% es troben amb
resolució final, finalitzats i tancats i el 23% resten pendents de resposta, a la recomanació
que incorpora la resolució, per part de l’àrea corresponent. En relació a aquest tema hem
millorat notablement el nivell d’expedients amb resolució final, finalitzats i tancats (l’any
passat era d’un 42,4%).
Un 33% de les resolucions finals incorporaven propostes d’actuació, de les que s’han
acceptat el 50% per part de l’àrea corresponent i resten un altre 50% pendent de resposta.
En aquest sentit s’ha millorat la resposta a les recomanacions realitzades per part de
l’ajuntament en relació a l’any anterior.
Un 77% de les queixes admeses a tràmit ho han estat per què des de l’Àrea competent no
s’ha donat resposta a la queixa formulada en primera instància, això significa un increment
en relació a l’any anterior (34%).
Hem reduït el percentatge d’expedients no admesos a tràmit per no haver interposat queixa
en primera instància, l’any anterior va ser un 50% i aquest any un 36%. Tot i això creiem
que és important clarificar als ciutadans i les ciutadanes quin és el procediment per
interposar una queixa en primera instància diferenciant-la d’altres conceptes com poden ser
una sol·licitud, una consulta o una incidència.
Un 18% dels expedients no admesos a tràmit s’han derivat al Síndic de Greuges de
Catalunya per estar la reclamació vinculada a competències de la Generalitat de Catalunya.
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De totes les derivacions s’ha fet seguiment des de la Sindicatura. A 31 de desembre
s’estaven tramitant tots excepte un que ja ens ha informat el Síndic que no hi ha cap
actuació administrativa irregular.
Com a síntesis dir, que el 66% dels casos presentats davant aquesta Sindicatura han vist
resolta la reclamació que els motivava. Del 34% restant, el 5% s’han resolt a favor de
l’Ajuntament i el 29% incorporaven recomanacions de millora.
A continuació farem un resum dels 4 àmbits que han rebut més reclamacions:
Espai Públic: Ha rebut el 38% de les reclamacions, i estan vinculades especialment amb els
problemes que ocasionen la distribució dels contenidors als carrers, els problemes amb
l’enllumenat, sorolls, i problemes als parcs infantils en aspectes relacionats amb les zones
per a gossos i l’exposició solar.
Es detecta especial malestar per la ubicació dels contenidors i els problemes que aquests
ocasionen; especialment els contenidors que estan situats en voreres estretes davant de les
entrades de pisos o davant d’establiments d’alimentació o sanitaris. En aquest sentit des de
la Sindicatura hem proposat que s’incorporin nous criteris al nou contracte que poden ajudar
a millorar el problema, com l’alternança dels contenidors de forma bianual o altres sistemes
com pot ser el de recollida porta a porta.
En relació als problemes dels parcs infantils considerem que s’ha de tenir especial cura amb
aquests espais, creant un lloc agradable i segur on els infants hi puguin jugar tranquil·lament
i els adults que els acompanyen puguin gaudir de l’espai i alhora tenir cura dels infants. És
important delimitar adequadament els espais per a gossos i que, aquests, estiguin nets.
Volem destacar també, la importància de que els parcs estiguin adaptats i siguin accessibles
per a que tots els infants hi puguin jugar sense cap mena de discriminació, així com de que
disposin de suficient ombra per a que l’espai sigui adequat per al joc i també per al temps
d’espera dels adults.
Convivència i Seguretat: Les matèries en aquest capítol han rebut el 14% de les queixes.
Vull ressaltar que la convivència i el civisme és un dels aspectes que pot generar més
preocupació a la nostra ciutat. Cal posar en valor la importància de l’educació i la
conscienciació de la ciutadania per a que coneguin els drets i també els deures que han
d’assumir. Tothom ha d’integrar que el pal de paller d’una bona convivència i de un bon
civisme és basa en un comportament respectuós i en l’acompliment de les normes bàsiques
de conducta i d’educació.
Les reclamacions vinculades a aquest apartat tenen a veure bàsicament amb el soroll que
generen alguns negocis i l’aparcament de les motos. Aquest últim és d’especial rellevància
ja que les motos envaeixen les voreres i generen molts problemes de mobilitat per a tots els
vianants però molt especialment per a les persones amb mobilitat reduïda a la nostra ciutat.
Volem posar de relleu la importància de millorar la regulació que tenim posant l’èmfasi en
mantenir les voreres lliures per a que es pugui caminar amb tranquil·litat, sense obstacles,
com poden ser les bicicletes mal aparcades, i sense elements que poden posar en perill a
les persones com pot ser la circulació dels patinets elèctrics.
Serveis Socials: En relació a Serveis Socials s’han rebut el 14% de les reclamacions. Vull
remarcar que els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic dels Serveis
Socials i tenen l’objectiu de millorar el benestar social de la ciutadania i afavorir la integració
de les persones. L’objectiu principal és promoure mecanismes per conèixer, prevenir i
intervenir amb persones, famílies i grups socials, especialment si es troben en situació de
risc social o d’exclusió. És per això especialment important el procés d’intervenció que els i
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les professionals duent a terme i que ha d’estar presidit per l’empatia i la sensibilitat cap a
les persones que tractem.
Incorpora aquest apartat queixes relacionades amb l’atenció general de serveis socials i de
les seves àrees bàsiques, i, en especial, de l’atenció de serveis adreçats a les persones
amb dependència a la nostra ciutat, concretament del servei d’atenció domiciliària.
Creiem que és important analitzar a fons el funcionament d’aquest servei, avaluar-ho i
incorporar els elements de millora necessaris per assegurar una bona atenció a un dels
col·lectius més vulnerables de la nostra ciutat.
Empadronament: L’empadronament ha rebut el 13% de les reclamacions. En aquest apartat
hem recollit les dificultats per empadronar-se, en especial de persones que estan compartint
un domicili, en molts casos rellogats bé amb contracte o bé informalment, o que treballen
cuidant a persones grans i resideixen al domicili on desenvolupen la feina.
En molts casos aquestes persones no disposen de l’autorització per part del propietari o de
la propietària de l’habitatge per a empadronar-se i és, en aquest cas, on sorgeix el
problema, ja que tot i tenir constància de que la persona viu a la ciutat, aquesta no pot ser
empadronada.
Aquesta situació no només es dona a la nostra ciutat sinó que és un tema recurrent a altres
ciutats i per aquest motiu ha estat un tema d’anàlisis del Fòrum de Síndics i Sindiques locals
de Catalunya que ha donat lloc a la publicació de la monografia “El dret a ser empadronat i
la bona administració”.
Vull fer esment de l’epígraf que analitza aquest tema al document, que diu que “... donat que
el propietari de l’habitatge, si ha llogat informalment l’habitació, no té cap interès en fer cap
declaració que pugui comportar, en el seu enteniment problemes fiscals. En els casos en
que el sol·licitant no pugui aportar aquesta autorització, caldria tractar el supòsit com un cas
de persona sense llar, perquè malgrat que disposa d’un sostre no té seguretat jurídica en la
tinença, en mancar-li contracte o un altre tipus de document...”.
La regulació del padró municipal d’habitants obliga a empadronar a l’administració municipal
a tota persona que visqui a una determinada població, amb independència de la seva
nacionalitat o estatut legal, el títol pel que ocupi un habitatge o la situació legal o física de
l’habitatge. Fins i tot es preveuen mecanismes per empadronar a persones que no
gaudeixen de llar al municipi, però que efectivament hi viuen permanentment encara que
sigui sense sostre o en infrahabitatges.
Entenem que l’esperit del marc jurídic vigent és que totes les persones puguin estar
empadronades i per tant cal avançar en la cerca de solucions i treballar per la unificació de
criteris entre els diferents municipis a l’hora de gestionar l’empadronament per no crear
desigualtat. També cal una anàlisi multidisciplinari dels casos més complexes perquè negar
l’empadronament d’una persona té efectes en altres àmbits de la seva vida i en especial en
l’accés a drets i serveis.
Abans d’acabar aquestes consideracions, voldria mencionar alguns temes d’especial
rellevància que hem treballant amb diverses entitats de la ciutat.
Considerem que hem de continuar avançant cap a una ciutat universalment accessible, on
tothom es pugui moure amb tranquil·litat i en especial les persones amb mobilitat reduïda.
En aquest sentit seria important avançar en un pla general d’accessibilitat a la ciutat.
Hem de continuar avançant en la resposta a la situació de les persones sense llar que viuen
a la nostra ciutat. Hem de saber quantes persones hi viuen, quina és la seva història i en
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quina situació es troben. Cal impulsar programes dirigits a conèixer i millorar la seva situació
i coordinar-la amb els diferents recursos existents a la ciutat.
I per últim, però no menys important hem de continuar avançant en la protecció i
rehabilitació del patrimoni de la nostra ciutat per tal de posar-ho en valor de forma que la
ciutadania el conegui i l’apreciï perquè forma part de la nostra història.
Finalment, vull mencionar algunes actuacions dutes a terme aquest any des de la
Sindicatura com va ser la celebració del 30 aniversari dels drets dels Infants a la nostra
ciutat en col·laboració amb els Síndics i les Síndiques del Baix Llobregat, el treball realitzat
amb el Consell de nois i noies de la ciutat per transmetre la veu dels infants, així com el
treball en xarxa realitzat amb el Fòrum de Síndics i Síndiques de Catalunya i el Síndic de
Greuges de Catalunya. També ens hem incorporat aquest any com a socis a l’Institut
Internacional de l’Ombudsman.
Ara sí, per acabar vull agrair el suport al conjunt de l’organització, a totes les persones que
han col·laborat en el dia a dia de l’oficina, des de l’equip d’informàtica, serveis centrals,
comunicació etc... A tots i totes moltes gràcies. I especialment a l’equip tècnic de l’oficina, i,
sens dubte, a la Sra. Maria Teresa Redondo que m’ha donat tot el suport jurídic necessari
sempre que ha calgut. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies per les teves paraules i pel teu informe. És important que fruit del debat que
vam tenir ja fa uns quants anys vam decidir impulsar la figura de la Síndica de la ciutat. Li
agraïm els seus fruits. Per tant, ara obrim un torn de paraules a tots els grups polítics que
vulguin intervenir.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias señora Alcaldesa. Buenas tardes a los presentes virtuales y a los ciudadanos que
nos acompañan. Desde el PP queremos hacer unas consideraciones sobre los informes
anuales del año 2019 que nos acaba de presentar la Síndica de Greuges.
En primer lugar, queremos agradecer el trabajo realizado, no solamente por la Síndica, sino
también por su equipo de trabajo. Poco a poco el equipo y la estructura se van consolidando
y eso redunda en más y mejor agilidad a la hora de gestionar las peticiones de los
ciudadanos.
Hace ya dos años ya de la creación de la figura de Sindicatura de Greuges para la defensa
de los derechos fundamentales y las libertades y como decía, para nosotros el balance ha
sido positivo.
Respecto al Informe en concreto que nos acaba de presentar, como decía se incrementa el
número de reclamaciones respecto al año anterior, son 97, expedientes tramitados 54 y 43
reclamaciones que no han dado lugar a la incoación de ningún expediente y se han
gestionado a partir de la intermediación con el Área o departamento correspondiente. En
total sumamos 129 actuaciones en este año 2019.
El incremento respecto al año anterior es notable, lo que representa un 70%. Entendemos
que este incremento no es porque haya aumentado las quejas sino que la Síndica es una
figura que cada vez se conoce más entre la ciudadanía de L’Hospitalet. Por tanto esas
quejas que antes se quedaban en nada, ahora la ciudadanía cada vez más tiene la
posibilidad de utilizar esta herramienta y encontrar solución a sus quejas y demandas.
También vemos que el porcentaje más alto son los expedientes relativos al espacio público
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y los relativos a convivencia y seguridad y servicios sociales. Nos parece preocupante que
el 33% de las reclamaciones gestionadas a partir de la intermediación no se hayan
solucionado por lo que se han convertido finalmente en quejas hacía Ayuntamiento. De la
misma manera, nos parece preocupante que los expedientes admitidos a trámite que han
derivado en propuestas de actuación por parte de la Sindicatura, el 50% de las áreas o
departamentos no hayan contestado.
En este sentido, observamos que una de las quejas también que se ha producido en
nuestra ciudad, es el tema de movilidad, el tema las bicicletas Mobike donde la sindicatura
inició un expediente de oficio para intentar poner un poquito de orden en este sentido. Y
lamentamos que el estado de alarma haya servido para renovar la prueba piloto, máxime
cuando el momento requiere las máximas garantías sanitarias también en este tipo de
servicio.
Hacemos nuestras, también compartimos, la preocupación por el Plan de Vivienda que
permita cubrir las necesidades en materia de vivienda de las familias en situación de
vulnerabilidad económica, especialmente con menores y especialmente en esta situación.
En definitiva, nos parece que, tras dos años desde la creación de la Sindicatura de Greuges,
los ciudadanos van conociendo la figura y poco a poco va siendo más utilizada por los
ciudadanos. Por eso nos parece muy positivo que se hayan llevado a cabo iniciativas para
dar difusión de la Sindicatura para conseguir acercar esta herramienta a la ciudadanía, y
que se lleven a cabo contactos de forma proactiva con las diferentes entidades de la ciudad
para conocer el palpito de la ciudad de cada uno de los barrios donde aparecen demandas y
quejas por parte de las entidades, tales como la accesibilidad de los parques infantiles para
los todos los niños y niñas de la ciudad con o sin diversidad funcional. Propuestas que el PP
también llevo a pleno, se aprobaron pero a día de hoy lamentablemente no es una realidad.
Compartimos las observaciones que se hacen desde la Síndica y la animamos a seguir
trabajando. Muchas gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Bona tarda a tots i totes. Primer de tot agrair la tasca de la síndica i el seu equip durant
aquest any per atendre als veïns i veïnes, en hagués agradat que la presentació d’aquest
informe hagués estat presencial però les circumstàncies obliguen i en trobem en aquesta
sala virtual.
Volem destacar que continuen sent les majors preocupacions de la ciutadania en quant a
les reclamacions i queixes l’espai públic i la convivència i seguretat, creiem que caldria
prestar atenció ja que són indicadors del malestar dels veïns i veïnes i caldria que l’equip de
govern atengui les recomanacions de la síndica en les seves conclusions.
És un bon indicador l’increment respecte al any 2018 del 70% de reclamacions rebudes,
també l’índex de resolucions finals dels expedients es molt positiu això demostra que és un
servei que la ciutadania està fent seu i caldria incrementar la seva difusió per fomentar-lo.
Volem destacar les iniciativa d’ofici que la Síndica va iniciar respecte a l’accessibilitat a la
sala de plens i als problemes ocasionats per l’empresa Mobike. També el treball en xarxa
realitzat amb la resta de síndics i síndiques i diverses institucions, així com l’atenció a les
entitats de la ciutat i la preocupació per la infància que va impulsar l’acte 30è aniversari dels
drets dels infants.
Des del grup de L’Hospitalet En Comú Podem volem donar-vos tot el suport en una tasca
fonamental en defensa de la ciutadania i restar a la vostra disposició per ajudar en allò que
calgui.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Por todo el mundo es sabido, lo hemos dicho muchas veces en el pleno que entendíamos
que la figura de la Síndica al no tener carácter vinculante quizás no hacia tanta falta a tenor
del costo tan elevado que suponía, vaya por delante que no tenemos nada en contra de la
figura de la entrañable Mercedes a la que todos le tenemos una gran simpatía. Persona
accesible, buena y que todos le tienen cariño. Eso dice mucho a favor de ella. Tenemos la
sensación de tener una persona entrañable a la que todo el mundo está dispuesto a
escuchar. Es el punto positivo que le veo.
Por lo demás, si atendemos a los números, si tenemos en cuenta los expedientes, las
gestiones de intermediación y las consultas, en todo el año 2019 se han realizado 129
acciones desde la oficina.
Durante todo el 2019 se han gestionado, desde la oficina de la Síndica, 97 reclamaciones;
de las cuales se han abierto 54 expedientes, por 43 reclamaciones que no han dado lugar a
la incoación de ningún expediente.
Se nos informa de que el 73% de los expedientes han finalizado su tramitación y se ha
realizado la resolución final, por tanto están finalizados y cerrados. El 33% de estos
incorporaban una propuesta de actuación.
Es decir, de 39 expedientes finalizados, 12 expedientes llevan una propuesta de actuación,
una al mes. Por eso le decimos que evidentemente entendemos son cifras para valorar la
necesidad de la Sindicatura de Greuges en L’Hospitalet. A lo mejor con el tiempo, la cultura
de acudir a la Síndica para que sus demandas sean vistas, se vaya implementando ese
trabajo y demás.
Nosotros queremos ser coherentes, como lo hemos dicho siempre, si es necesario, sobre
todo por el alto coste que tiene. Las administraciones no van sobradas de dinero. Al final me
sabe mal porque lo digo siempre, es una chica entrañable pero es lo que hay.
Pero no solo hay que valorar el informe por la cantidad de expedientes. Es muy ilustrativa la
respuesta de la administración municipal a una propuesta de la Síndica sobre una denuncia
sobre la situación de las personas sin hogar en la ciudad, en la que la Síndica proponía
definir un protocolo y crear un equipo de intervención en la calle.
Traducción literal de la respuesta: “El Área no acepta las propuestas que se realizan por
entender que una propuesta de mejora ha de incorporar los objetivos y los indicadores de
resultados esperados para poder conocer si esta propuesta contribuirá a producir los
cambios esperados en la situación de las personas atendidas”.
Hombre, sinceramente desde Ciudadanos nos parece injustificable que en el Área, que es
donde están los técnicos y donde pueden desarrollar el protocolo con los índices de control
y valoración de su implementación, le digan a la Síndica que lo haga ella para valorarlo. No
debería ser así.
Lo cual viene a decir que abunda lo que pensamos y ya acabo, no son vinculantes las
propuestas y muchas veces se quedan en el aire. Para eso, no hace falta gastar tanto
dinero. Lo repito por última vez, le tengo un gran cariño a la Síndica porque es una bellísima
persona. Lo único positivo de esta historia es que hay una persona a la que todo el mundo
quiere y que es entrañable, por lo demás no podemos cambiar el discurso. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
En primer lloc, des d’Esquerra Republicana de Catalunya voldríem lamentar doncs que
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aquest Ple es fes virtual en lloc de presencial. Ja s’ha aixecat l’estat d’alarma i creiem que
aquest Ple es podia haver fet ja de forma presencial, igual que els treballadors i
treballadores de la nostra ciutat van als seus llocs de feina.
Com també fem als inicis dels Plens, reivindiquem la llibertat de les preses i presos polítics,
persones de pau, que estan empresonades únicament per defensar les urnes, per defensar
el dret a decidir. Demanem com ho fan diferents ONG de defensa dels drets humans i civils
com diu Amnistia Internacional, la seva llibertat immediata.
Respecte a l’informe de la Síndica, en primer lloc des d’Esquerra Republicana de Catalunya
voldríem felicitar-la per la seva feina. Queda demostrat, davant aquelles veus que no volien
crear aquesta figura, que la Síndica era necessària per a aquesta ciutat, per defensar els
drets de la ciutadana de L'Hospitalet, per garantir que no es vulneri cap dret. També, per
intervenir en tots aquells assumptes que afecten a la vida quotidiana, per corregir aspectes
d'aquesta administració i oferir un millor servei als nostres ciutadans.
Les queixes rebudes per la Síndica són relacionades amb aspectes que no es resolen bé en
el dia a dia a la ciutat en àmbits com els Serveis Socials, de l’Espai Públic, de la Neteja i el
civisme, la problemàtica del padró o la de l’habitatge.
En aquest sentit, Esquerra Republicana de Catalunya en l'àmbit dels Serveis Socials, la
Síndica plantejava diferents problemàtiques, problemàtiques que s’han agreujat amb la crisi
de la COVID-19 i davant la situació d’emergència social que estem vivint.
És per aquest motiu que des d’Esquerra Republicana de Catalunya demanem a l’equip de
govern un replantejament del model, cal destinar-hi més recursos econòmics i més personal
per superar aquestes deficiències estructurals que manifestava la Síndica.
En l’àmbit d'Espai Públic, també pensem que cal desenvolupar propostes de millores,
millorar la convencia. Propostes de millora de l’accessibilitat i també afavorir una mobilitat
sostenible. El sistema de bicicletes Mobike. Cal millorar l’accessibilitat dels nostres parcs i
un aspecte que va anunciar Esquerra Republicana de Catalunya i que va originar una moció
a inici de mandat. Fer parcs infantils amb ombres. Malauradament la Síndica també ficava
de relleu la problemàtica de l’habitatge, hem de fer front des de la ciutat amb les altres
administracions. I sobretot la problemàtica dels infrahabitatges.
Per tant esperem que aquest informe que porta la sindica serveixi perquè l’ajuntament i el
seu govern desenvolupin les polítiques dirigides a millorar la qualitat de vida tal com diu la
sindica en el seu informe.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Gràcies, abans de res donar la bona tarda a tots aquells que ens puguin seguir per
streaming en aquesta sessió del Ple municipal. Començar com ha fet algun altre company
que m’ha precedit, felicitar per la seva feina a la Merche García, la seva feina a la
sindicatura, no només per la feina quotidiana de cada dia, sinó per la feina a tot el llarg
d’aquest temps.
Ha fet que una figura que dins de l’ajuntament, del que és l’organització més propera a la
ciutadania, s´ha posat en marxa un instrument que mica en mica la ciutadania va fent seu.
L’utilitza, l’aprèn a utilitzar i cada vegada més el fa servir. Cada vegada són menors els
números d’instàncies, de reclamacions que ens plantegen, per tant hi ha hagut tasca de
divulgació, implementació molt important per part de la Síndica i del seu equip.
És evident i a més ella ho ha explicat en el seu informe. Les xifres ens donen que cada
vegada s’utilitza més aquest servei per part de la ciutadania. És evident que els elements de
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major ús per part de la ciutadania, com espai públic, oficina d’atenció, empadronament,
convivència i seguretat, són els que més reflecteixen aquesta activitat i són els que generen
més activitat.
Ens ajuda a l’administració a qüestionar alguns procediments i millorar la forma de fer que
també es l’objectiu d’aquesta oficina.
La Síndica en el seu paper personal està complint els objectius fixats amb escreix en l’inici
del seu camí, per tant anem en la direcció adequada. Any rere any incrementa l’apropament
de la ciutadania a aquesta oficina i poder resoldre de la millor manera.
La Síndica ens ajuda a millorar la nostra tasca de cara als ciutadans i ciutadanes de
L’Hospitalet. Per tant, encoratjar-te a que continuïs amb aquesta feina.

SRA. SÍNDICA
Prenc nota de totes les vostres consideracions. Em serveix molt per reflexionar. Agrair les
vostres paraules i preparar-nos tots per al nou camí. La nova situació social i econòmica
doncs fa que haguem de treballar junts per buscar solucions per als ciutadans i ciutadanes.
Em teniu a la vostra disposició.

SRA. ALCALDESSA
Moltes gràcies. Si no hi ha res més, continuarem amb l’ordre del dia. Sra. Secretària.
ACORD 3.- DONAR COMPTE DE L’INFORME ANUAL DELS ÒRGANS DE DEFENSA DE
LA CIUTADANIA: INFORME DE LA SÍNDICA DE GREUGES DE L’HOSPITALET I DE LA
COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. ANY 2019. AJT/30459/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’alcaldessa-presidenta, en compliment del què preveu l’article 44 del Reglament Orgànic
dels Òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat:
Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions, vigent, (RODCLH) (BOPB
22.08.2017), proposa:
VIST que el 2 de març de 2020, ha estat trames a l’alcaldia per l’Oficina de suport als
òrgans de defensa de la ciutadania, l’informe anual dels òrgans de defensa de la ciutadania
de L’Hospitalet de Llobregat, corresponent a l’any 2019, que s’integra per:
a) L’informe de la Síndica de Greuges de L’Hospitalet, del qual va prendre
coneixement la Comissió de Suggeriments i Reclamacions en la sessió de 19 de
febrer de 2020, i
b) L’informe de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions aprovat per la Comissió
de Suggeriments i Reclamacions en la sessió de 19 de febrer de 2020.
ATÈS que de conformitat amb l’article 44.2 del Reglament Orgànic dels Òrgans de defensa
de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat: Síndic/a i Comissió de
Suggeriments i Reclamacions, vigent, (RODCLH) (BOPB 22.08.2017), l’alcaldia ha de posar
en coneixement del Ple l’informe anual, en el termini dels tres mesos següents a la seva
recepció.
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, va declarar l’estat d’alarma per a la
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gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19 (BOE núm. 67, de 14 de
març de 2020), i en la seva disposició addicional tercera (modificada pel Reial Decret
465/2020, de 17 de març, publicat al BOE núm.73, de 18 de març de 2020), va determinar la
suspensió dels termes i la interrupció dels terminis per a la tramitació dels procediments de
les entitats del sector públic, amb efectes de la data de la seva publicació; establint que es
reprendrien en el moment que perdés vigència el Reial Decret.
VIST que el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig (BOE núm. 145, de 23.05.2020), que
prorroga per cinquena vegada l’estat d’alarma, al seu article 9, aixeca la suspensió dels
termes i terminis administratius amb efectes des de l’1 de juny de 2020, derogant
expressament, entre d’altres, la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020.
A proposta de l’Alcaldia-Presidència, previ el dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- L’informe corresponent a l’any 2019, dels Òrgans de defensa de la ciutadania
davant L’Hospitalet de Llobregat que s’integra per: l’informe de la Síndica de Greuges de
l’Hospitalet i l’informe de la Comissió de Suggeriments i Reclamacions.
SEGON.- PUBLICAR en el portal d’internet municipal aquest informe anual.
TERCER.- TRASLLADAR aquest fet a l’oficina de suport dels òrgans de defensa de la
ciutadania als efectes adients.”

PLANIFICACIÓ, PROJECTES ESTRATÈGICS I HISENDA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 4 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Brevemente, el equipo de gobierno nos plantea una modificación de crédito por un lado de
1.351.670 euros para la compra de la finca de la calle Fortuna para el depósito de vehículos.
Y por otro lado nos presenta otra modificación en el mismo expediente de poco más de
10.000 euros para el suministro de tallafoc Watchguard (red WIFI) con todo el proceso del
estado de alarma y del COVID-19.
Como ya es una costumbre del equipo de gobierno nos presenta en un mismo expediente,
nos plantean dos modificaciones de crédito, se mezclan en un mismo expediente, cosas que
realmente consideramos necesarias pero otras que entendemos que es fruto de una mala
planificación. Por tanto nos vamos a abstener en este punto.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Perdoni tinc una mica de problemes de connexió, va com de sincronitzat.
Dèiem als plens virtuals d’abril i maig, que n’érem conscients de que la situació i l’impacte
no permetria executar el Pressupost que vam aprovar el passat mes de febrer, i que
aquesta execució s’aniria allunyant cada cop més del mateix, sent necessaris tots els
recursos que es poguessin obtenir.
Recordàvem també que ens hem pronunciat de manera reiterada que no compartim el
recurs excessivament freqüent de l’equip de govern a la tècnica de la modificació de crèdit.
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I tot i així des de L’Hospitalet En Comú Podem plantejàvem que no definiríem els nostres
posicionaments en funció de la figura emprada, sinó de la procedència i destinació dels
crèdits objecte de modificació i de les prioritats polítiques que defineixen els mateixos.
Però francament, aquest equip de govern ens ho està posant cada cop més difícil. I és així
perquè sembla costum agarbuixar la gestió de la pandèmia, agrupant per sistema en una
mateixa modificació de crèdit, expedients de despesa relacionada amb la gestió de
l’emergència, amb d’altres relacionats amb un concepte de pressupost més proper a un
tràmit necessari però no vinculant que a un marc per al desenvolupament de l’acció de
Govern municipal.
És el cas de la modificació de crèdit número 17 que se’ns porta a consideració en aquest
dictamen 4, en que juntament amb la inversió al subministrament del servei de tallafoc en un
moment d’ús intensiu de la xarxa WIFI municipal, es planteja l’adquisició de la finca ubicada
al carrer Fortuna 31, una inversió de més d’un milió d’euros.
Per tant, haig de compartir amb vostès que a L’Hospitalet En Comú Podem ens ha provocat
d’altra banda una certa estranyesa el fet de que una inversió com aquesta no es plantegés
al Ple anterior, juntament amb la inversió per la xarxa VPN i el tallafocs de la Intranet, màxim
si tenim en consideració que segons l’expedient es va aprovar en un acord de Junta de
Govern Local de 12 de març d’enguany.
No obstant, l’estranyesa no acaba aquí, donat que es tracta d’un acord previ a la declaració
de l’estat d’alarma, quan per tant ningú no estàvem en confinament i es desconeixien les
mesures que finalment es van adoptar, i on en un exercici notable de clarividència política
es parla de la xarxa municipal de WIFI, i cito textualment, “com a element de servei públic
d’especial importància en les properes fases de desconfinament”, quan ningú no en va
sentir a parlar de les cèlebres fases de desconfinament fins al mes de maig. Suposem que
alguna explicació deu haver-hi.
D´altra banda L’Hospitalet En Comú Podem voldríem votar favorablement la inversió
relacionada amb el pla de contingències per la COVID-19, però donada la seva presentació
conjunta amb l’operació patrimonial a que fèiem referència anteriorment, expressarem la
nostra abstenció respecte a aquesta modificació de crèdit.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas veces nos vemos obligados a votar en contra debido al cajón de sastre, cosas que
nos gustaría votar a favor.
Nos tenemos que abstener porque nos parece que no están bien hechos los deberes,
obviamente. Es un ejemplo de su improvisación que plantee una inversión de la magnitud
de un nuevo depósito municipal, por un coste de 1.351.670 euros, a través de una
modificación de los presupuestos. Este no es un gasto imprevisible sobrevenido, ni
imprevisible.
Por otro lado, no nos parece la situación de crisis por la pandemia, en la que nos
encontramos, la más propicia para hacer una inversión de este tipo, máxime cuando este
Ayuntamiento dispone de solares, a nuestro entender, siempre estas cosas a nuestro
entender, óptimos para instalar el depósito municipal que no implicarían este coste y
podríamos destinar esos recursos a medidas más urgentes relacionadas con la pandemia y
cosas que nos hace falta en la ciudad.
Es verdad que a lo mejor tenemos problemas con los depósitos municipales, veo muchos
coches por ahí abandonados, pero no nos parece la manera. Por eso estamos en
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desacuerdo. En cualquier caso es un mal momento para hacer ese tipo de inversiones.
Finalmente, esta modificación de crédito es uno de esos cajón de sastre que nos tienen
acostumbrados, nos sabe mal tener que abstenernos porque hay cosas positivas.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies a tots. Passem a la votació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 4 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 4.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 17 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT ALS
EXPEDIENTS 89/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI I 99/2020 DE BAIXA PER ANUL.LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT.
AJT/25762/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; 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 i
Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i
177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 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.
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Vistos els informes emesos per la Intervenció general núms. 54/2020 de compliment de la
LOEPSF i 55/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
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.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 17 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als expedients 89/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdits extraordinaris (1.351.670,00 euros) i 99/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdit (10.299,37 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent :
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.189.433,37
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
28.247.939,11
0,00
6.076.007,19
0,00
53.089.260,43
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
5.165.972,69
0,00
1.308.158,68
0,00
-57.000,00
0,00
2.320.066,33
0,00
-500.000,00
0,00
37.823.703,30 -1.361.969,37
1.361.969,37
2.129.841,23
0,00
0,00
0,00
4.898.518,20
0,00
53.089.260,43
0,00

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

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

SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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)
Muy rápidamente. El PP también en este punto 5 se va a abstener pasa como en el
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expediente anterior. Se nos plantean dos modificaciones de crédito. Dos paquetes, por un
lado de 230.769,77 euros y por otro de 23.998,42 euros.
Como se ha dicho ya aquí, parece un cajón de sastre en el que se mezclan cosas, cosas
realmente justificadas por la pandemia del COVID-19 que hay que hacer frente a una serie
de necesidades que han venido sobrevenidas.
Pero hay una otras que entendemos que son mala planificación, por tanto. Se nos plantean
más de 12.000 euros para adecuación contraincendios de la Ronda de la Torrassa, 105;
38.000 euros de suministro de vehículos eléctricos para el cementerio; 180.000 euros para
expropiación de finca en la avda. Electricidad, 27; 14.762 euros para el suministro de tablets
en el área de ocupación, empresa, turismo y economía social o los 9.236,42 euros para
expropiación de finca de calle Valeta, 48.
Por tanto entendemos que previsiblemente cosas son justificadas pero otras entendemos
que es mala planificación del presupuesto y por tanto nos vamos a abstener. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Respecte a la modificació de crèdit número 24, podríem haver donat per reproduïdes les
mateixes consideracions que realitzàvem al dictamen anterior.
Així l’expedient 101 preveu inversions, en haver de reconvertir accions formatives en virtuals
per la suspensió de l’activitat docent presencial, consistents en l’adquisició de 80 tauletes
per alumnes, personal tècnic i docent per a teleformació; i l’expedient 98 destina 38.000
euros a l’adquisició d’un vehicle elèctric per a la prestació del servei al cementiri municipal,
com a resultat de l’augment de la mortaldat en aquest període a la nostra ciutat.
Aplicacions pressupostàries no previsibles, i que resulten necessàries per a la prestació d’un
servei públic de cementiris de qualitat, així com per garantir la igualtat en l’accés a
programes de formació i inserció per a l’ocupació i que, per tant, són perfectament
comprensibles i comptarien amb el suport del grup municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem.
En canvi, l’equip de govern no ho ha fet possible, en presentar aquestes propostes junt amb
l’expedient 95 que per cert introdueix una modificació en l’execució, sense aprovació de
l’òrgan competent tal i com es reconeix al propi expedient, per a l’adequació a la normativa
contra incendis del local de ronda de la Torrassa 105; l’expedient 97 que planteja destinar
180.000 euros a l’expropiació de la finca ubicada a avinguda de la Electricitat 26, o el 104 a
ultimar l’expropiació, de la finca de Valeta, 58, relacionada amb la modificació del PGM dels
carrers Pompeu Fabra, Les Planes i sant Feliu, qüestions totes elles que tornen a situar la
modificació de crèdit com a objecte d’ús i abús per part de l’equip de govern i que
L’HOSPITALET EN COMÚ PODEM no podem validar.
Per tant i sentint-ho molt, donada la pràctica de combinar modificacions resultat de la
pandèmia amb d’altres qüestions part de la gestió ordinària municipal, L’Hospitalet En Comú
Podem ens abstindrem respecte a aquesta modificació de crèdit. Moltes gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Es reiterar el discurso. Estamos siempre igual, tenemos objetivamente lo mismo de siempre,
otro cajón de sastre. Hay medidas que se podrían salvar porque son buenas, extraordinarias
del COVID-19 como la compra de un vehículo para el cementerio o el suministro de tablets,
pero lo mezclan ahí con partidas de compensaciones de expropiaciones varias o la
adecuación de un edificio municipal a la normativa anti incendios.
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En cualquier yo no sé si habría otra manera de que el gobierno no metiera tanto en cajón de
sastre y nos permitiera darle la razón en lo que creemos que la tiene, votándosela a favor.
Nos tenemos que abstener porque como lo meto todo. Es una técnica que no nos gusta.
Tenemos que volver a abstenernos aun habiendo cosas que están bien hechas, que el
gobierno las ha hecho bien. Porque se empeñan en meternos cosas que…a la oposición la
vamos a llevar aquí y como mínimo no votarán en contra. No hacen bien. Nos vamos a
volver a abstener.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt breu, la meva intervenció serveix per aquest punt, l’anterior i no sé si el següent. No
només vegin les modificacions de crèdit respecte a la despesa, vegin també l’origen. Perquè
a les modificacions de crèdit hi ha la partida d’origen que és la cosa que realment es fa.
Per exemple aquestes partides d’inversió es treu o bé d’inversions publiques de préstecs
d’exercicis anteriors o presents. Es demana el préstec en total i cada vegada es fa una
modificació de crèdit per agafar el tros per fer la inversió corresponent, perquè en el moment
de demanar el crèdit total, no està pormenoritzat. Per tant si vostès veuen la modificació de
crèdit anterior veuran que hi ha inversions publiques per locals sense determinar,
procedents de préstecs. D’allà s’agafen els diners per anar a la concreció que és adequar la
normativa contra incendis de Ronda de la Torrassa, 105. Per tant, és d’una partida general
que s’acaba particularitzant o fixant el destí final. Es important veure l’origen. És origen i
destí, agafem partides d’inversions generals que venen de préstecs o incorporació de
romanents d’exercicis anteriors que serveixen després en el moment de la concreció en
cada moment.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 5.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 24 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT ALS
EXPEDIENTS 95-97 i 98/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER
ANUL·LACIÓ/CRÈDIT EXTRAORDINARI I 101 i 104/2020 DE BAIXA PER
ANUL.LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT. AJT/27865/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
19 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i amb 8 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra.
Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González; 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:
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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 i
Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i
177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 69/2020 de compliment de
la LOEPSF i 70/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
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.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 24 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als expedients 95-97 i 98/2020 en la modalitat de Baixa
per anul·lació/Crèdits extraordinaris (230.769,77 euros) i 101 i 104/2020 en la modalitat de
Baixa per anul·lació/Suplement de Crèdit (23.998,42 euros) d’acord amb el detall que figura
a l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

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

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
54.159,61
0,00
7.088.642,25
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
57.193.382,56
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.099.472,69
0,00
4.261.351,71
0,00
-345.332,62
0,00
3.663.104,26
0,00
-500.000,00
0,00
37.877.862,91
-254.768,19
254.768,19
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
57.193.382,56
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.835.193,07
97.185.852,96
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
31.398.692,75
21.576.007,19
318.593.382,56
DEFINITIU

95.199.472,69
115.143.551,78
1.956.667,38
22.079.910,58
0,00
46.339.253,71
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
318.593.382,56
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SEGON.- EXPOSAR al públic per un termini de 15 dies hàbils l’expedient de modificació de
crèdits pressupostaris i, transcorregut dit termini sense que s’hagin produït reclamacions,
considerar per definitivament aprovat en compliment del que disposa l’article 169 del Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
TERCER.- NOTIFICAR l’acord a les àrees gestores interessades i a la Intervenció general
(servei de comptabilitat).”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 6 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Ara m’avanço perquè ho tinguem clar. Aquí vam fer pel tema de la urgència per decret de
l’alcaldia que ara portem a ratificació del 20% del romanent, per poder destinar a las
despeses de la COVID-19. Aquí simplement és, que es va fer per decret i ara ratificar el
destí de les despeses que hem anat veient vinculades a la emergència sanitària de la
COVID-19.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El PP en este caso votará a favor de este expediente. Como decía el portavoz socialista es
la ratificación del decreto en la utilización del 20% de nuestro superávit que corresponde a
un importe de unos 847.338,10 euros destinados a servicios sociales y promoción social
producto del COVID-19. Mientras que el gobierno de Sanchez no nos permita utilizar todo
nuestro superávit pues este 20% está bien empleado y votaremos a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Cregui’m quan els dic que a L’Hospitalet En Comú Podem ens alegra en canvi poder emetre
respecte a la modificació de crèdit 23, una opinió més favorable que l’expressada als dos
dictàmens anteriors, tot i lamentar que la actual situació normativa segueixi sense permetre
que l’import d’aquest crèdit extraordinari no pugui incloure, no ja la totalitat del superàvit
2019, sinó la totalitat dels excedents municipals corresponents a exercicis anteriors.
La Llei pressupostària i de sostenibilitat financera, impulsada pel Govern del PP, no ho
permet, privant a la ciutadania de L’Hospitalet de la utilització per a la seva protecció i
empara en uns moments d’extrema vulnerabilitat, d’uns estalvis que aquesta mateixa
ciutadania ha contribuït a generar.
En canvi, el crèdit extraordinari que es porta a aquest Ple municipal s’estén només al 20%
del superàvit de l’exercici 2019, xifrat definitivament en 4.236.338,10 euros.
Per a abordar la crisi econòmica i social a la que ens haurem d’acarar un cop superem
l’emergència de salut pública, és urgent o bé la derogació de la LRSAL, o bé la suspensió
de les normes que s’apliquen en cas d’incompliment de la regla de despesa, per a que
aquest Ajuntament pugui abordar les polítiques necessàries per a protegir a la població de
les conseqüències de la pandèmia, de manera que les despeses extraordinàries i reforços
en la contractació derivats d’aquesta crisi, en serveis i promoció socials, no computin ni com
a regla de despesa ni com sostre de despesa.
Precisament pels motius descrits i donada la situació de força major, junt amb l’existència de
superàvits anteriors, ens sembla lamentable per exigu l’import d’aquest crèdit extraordinari,

…/…

25

necessari tot i que netament insuficient, per les raons ja referides i en absolut atribuïbles a
l’equip de govern municipal.
En base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem ens posicionarem
favorablement respecte a aquest dictamen.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias. Permíteme responder antes al Sr. Toni García. Le he dicho ya en otros plenos que
se empeña en traer al pleno el tema de los presos políticos, volver a repetirle que en
España no hay presos políticos, lo que hay son delincuentes en la cárcel. Por intentar dar un
golpe de estado e incluso por malversación. Así que, le repito que cada vez que diga que
hay presos políticos, yo le contestaré igual.
Seré breve, por muchas veces que lo repitan no nos van a convencer a la ciudadanía, no
hay presos políticos. Dicen lo mismo que estos señores, expresan sus ideas en libertad y no
los meten en la cárcel. Así que, los que están ahí, es porque han hecho acciones que el
estado de derecho los ha defendido y los ha puesto a disposición judicial, considerados
delincuentes por malversación y por intentar dar un golpe al estado de democrático de este
país.
Dicho esto, ésta la votamos encantados de la vida, este es el tipo de modificaciones de
crédito que consideramos que se justifica perfectamente y que está fuera de ese cajón de
sastre y hacen muy bien en aplicar el 20% del superávit presupuestario, ojala pudiéramos
destinar más.
Nosotros pediremos que se aplique más a través de presupuesto o lo que haga falta.
Entendemos y lo votamos con mucho gusto. Los grupos coinciden. Si todos coincidimos en
criticar alguna vez, alguna razón tendremos Sr. Belver. Haga el favor de darnos alguna vez
la razón. En fin no me quiero extender con esto. Estamos encantados con esto, ojala nos
permitan gastar más del 20%. Se la vamos a votar con mucho gusto a favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquest dictamen. Un dictamen
que correspon al 20% del total del superàvit del 2019.
Aprofiten en aquest Ple per reclamar al govern del PSOE i de Podemos el canvi de la llei,
perquè els ajuntaments han de poder utilitzar el cent per cent del seu superàvit per impulsar
polítiques socials, polítiques d’atenció a les persones quan més ho necessiten.
En aquests moments hem de fer front a una crisi econòmica i social provocada per la
COVID-19. I per tant aquests diners són més necessaris que mai per fer front a aquestes
polítiques municipals que hem d’oferir als nostres veïns i veïnes per sortir de la crisis que
pateixen.
També voldria reclamar a l’equip de govern que ens faci saber en quins conceptes es
gasten aquests diners destinats a pal·liar la COVID-19, un llistat de les despeses que es van
originant per fer front a la COVID-19.

SR. BELLVER VALLÉS (PSC)
Gràcies. Jo encantat de que aquest ho vegin molt clar, és molt evident, aquesta modificació
de crèdit. També dir, ara que el Sr. Toni García deia d’actualitzar. Igual estic mal fixat, però
si no recordo malament fa 10 dies els hi vaig passar l’últim llistat on estaven tots i cadascun
dels elements que hem anat gastant. No hi ha problema, ho podem fer cada setmana o
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cada dia. Això no és cap inconvenient. Però que quedi clar que si estem traslladant a tots
els grups municipals tots i cadascuna de les despeses, el seu import, el proveïdor, la
manera de contractar-los i on ha anat a parar cadascun dels elements durant la crisis de la
COVID-19.

SRA. ALCALDESSA
No per afegir polèmica però dir que en el punt 12 de l’ordre del dia, també hi ha un llistat de
les mesures per fer front a la COVID-19. Per tant informació n’hi ha, si cal més, estem, com
no, disposats a donar tota la necessària. Però s’ha anat aportant la que teníem.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Yo quería hacer un comentario por alusiones a la Sra. Lozano. Simplemente recordarle a la
Sra. Lozano que forma parte de la confluencia Unidas Podemos que gobierna en España.
Ha hecho alusión que la ley de la partida presupuestaria fue aprobada por el PP, recordarle
que su partido está gobernando en España y tiene en su mano derogar esta ley.

SRA. ALCALDESSA
Estamos todos unidos en eso, al menos en espíritu. Por las conversaciones que hemos ido
teniendo todos, creo que fue una mala ley. No entremos en polémica. Ha sido mala ley en
su desarrollo y espero y deseo que efectivamente el gobierno actual la pueda derogar. Al
menos es lo que algunos hemos pedido desde hace muchos años y continuamos insistiendo
aunque el resultado de momento no es el deseado. En todo caso, vamos a la modificación
de crédito que es lo que realmente ocupa al pleno.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 6 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ACORD 6.- APROVAR LA CONVALIDACIÓ DE LA MODIFICACIÓ DE CRÈDIT 23 DEL
PRESSUPOST MUNICIPAL PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 109/2020, EN LA MODALITAT DE CRÈDIT EXTRAORDINARI,
APROVADA PEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚMERO 5257/2020, DE 8 DE JUNY.
AJT/28586/2020
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, per delegació de l’alcaldessa-presidenta, en exercici de les facultats
que li atorga el Decret 5703/2019, de 17 de juny, publicat al 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:
VIST l’article 3 del Reial decret Llei 8/2020, de 17 de març, que permet a les entitats locals
destinar el superàvit pressupostari de l’any 2019 al finançament de les despeses d’inversió
en la política de despesa 23, “Serveis Socials i promoció social” recollida a l’annex I de
l’Ordre EHA/3565/2008, de 3 de desembre, per la qual s’aprova l’estructura dels
pressupostos de les entitats locals, podent destinar del seu superàvit una quantitat
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equivalent al crèdit establert a l’article 2 del citat Reial decret llei.
VIST, així mateix l’article 20 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, que fixa l’import
que podrà destinar cada entitat local a la citada despesa d’inversió en un màxim de
l’equivalent al 20% del saldo positiu definit a la lletra c), apartat 2 de la Disposició addicional
sisena de la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril d’Estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera, establint que per a l’aplicació de l’esmentat superàvit, la modificació
pressupostària de crèdit extraordinari per habilitar crèdit o de suplement de crèdits que
s’hagi d’aprovar s’ha de tramitar per decret o resolució del President de la Corporació local,
sense que li siguin d’aplicació les normes sobre reclamació i publicitat dels pressupostos a
què es refereix l’article 169 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, havent de ser, el citat
decret o resolució, convalidat pel primer Ple que es celebri, exigint-se el vot favorable d’una
majoria simple i la posterior publicació al Butlletí Oficial corresponent.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 5257/2020, de 8 de juny, pel qual s’aprova, entre altres, la
modificació de crèdits 23 del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2020, corresponent
a l’expedient 109/2020 en la modalitat de Crèdit Extraordinari, finançat amb romanent de
tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el detall que apareix en el citat Decret.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica l’11 de juny de 2020.
El Ple, a proposta de l’alcaldessa-presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article
20.2 del Reial Decret 11/2020 de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries a l’àmbit social i econòmic per fer front al COVID-19, previ el Dictamen de
la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA,
PRIMER.- CONVALIDAR, en compliment de l’article 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de
31 de març, el Decret d’Alcaldia núm. 5257/2020, de 8 de juny, pel qual s’aprova, entre
altres, la modificació de crèdits 23 del pressupost de l’ajuntament per a l’exercici 2020,
corresponent a l’expedient 109/2020 en la modalitat de Crèdit Extraordinari, finançat amb
romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb el detall següent:
ESTAT DE DESPESES
ALTES
Aplicació
pressupostaria
06 2316 227.99.99

Concepte
Prestacions de serveis COVID-19

Import
423.669,05 €

06 2316 480.00.99

Ajuts urgència social COVID-19

423.669,05 €
847.338,10 €

ESTAT D'INGRESSOS
ALTA
Concepte d’ingressos
1.870.00

Concepte
Import
Romanent de tresoreria per a despeses
847.338,10€
generals
847.338,10€

Les aplicacions pressupostàries que es creen i aquelles que es puguin crear amb
consignació inicial zero, en funció de la naturalesa de la despesa, vincularan quantitativa i
qualitativament.
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El resum per capítols de la present modificació de crèdits és el següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL

CAP 1 - IMPOSTOS DIRECTES
109.676.155,39
0,00
0,00
CAP 2 - IMPOSTOS INDIRECTES
12.462.651,05
0,00
0,00
CAP 3 - TAXES, PP I ALTRES ING.
28.781.033,46
54.159,61
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
90.097.210,71
7.088.642,25
0,00
CAP 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS
3.320.577,54
2.166.217,56
0,00
CAP 6 - ALIENACIÓ D'INVERSIONS REALS
0,00
0,00
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
1.562.371,85 10.409.663,20
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
0,00 30.551.354,65
847.338,10
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.500.000,00
6.076.007,19
0,00
TOTAL
261.400.000,00 56.346.044,46
847.338,10
ESTAT DE DESPESES
INICIAL
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
CAP 1 - DESPESES PERSONAL
90.100.000,00
5.099.472,69
0,00
CAP 2 - DESP CORRENTS BENS I SERVEIS110.882.200,07
3.837.682,66
423.669,05
CAP 3 - DESPESES FINANCERES
2.302.000,00
-345.332,62
0,00
CAP 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS
18.416.806,32
3.239.435,21
423.669,05
CAP 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA
500.000,00
-500.000,00
0,00
CAP 6 - INVERSIONS REALS
8.461.390,80 37.877.862,91
0,00
CAP 7 - TRANSFERÈNCIES CAPITAL
8.406.553,49
2.129.841,23
0,00
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
7.051.049,32
108.564,18
0,00
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
15.280.000,00
4.898.518,20
0,00
TOTAL
261.400.000,00 56.346.044,46
847.338,10

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.835.193,07
97.185.852,96
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
31.398.692,75
21.576.007,19
318.593.382,56
DEFINITIU

95.199.472,69
115.143.551,78
1.956.667,38
22.079.910,58
0,00
46.339.253,71
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
318.593.382,56

SEGON.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona.
TERCER.- 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 als/a les portaveus dels grups polítics municipals.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 7 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. El PP votará a favor de este dictamen. La configuración urbanística de décadas
pasadas unida al crecimiento poblacional ha comportado que en la actualidad que la zona
industrial se encuentre en el casco urbano dividiendo los barrios. El Pla de renovació
d'àrees industrials de L'Hospitalet, PRAIH concretado en una parte en este plan de mejora
de la rambla del mig nos parece bien.
Esa nueva configuración, ese plan de mejora, comportará la construcción de 600 viviendas,
400 de las cuales serán de renta libre y luego el resto, unas 200 de protección, zonas
verdes y equipamientos.
Como decíamos, nos parece bien pero nos preocupa el hecho de que pedimos al equipo de
gobierno que tenga en cuenta el incremento de población que supone y nos preocupa el
hecho de la saturación, que ya existe, en los servicios sociales y municipales.
Les pedimos previsión, les pedimos que velen por la integración de estas viviendas, de las
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600 familias en el centro de L’Hospitalet y no suponga saturación en los servicios sociales.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Bona tarda. Votarem en contra d’aquest dictamen ja que considerem que aquest projecte
d’edificació densificarà encara més el Districte I, i perquè considerem imprescindible una
moratòria urbanística que contempli la ciutat en la seva globalitat per reordenar els espais
de la ciutat i les seves veritables necessitats d’espai públic i equipaments. No podem assolir
aquest projecte de cap de les maneres, votarem en contra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Des de d’Esquerra Republicana votarem en contra d’aquest projecte urbanístic. Un projecte
que forma part del Pla de reconversió de les àrees industrials de L’Hospitalet aprovat pel
seu govern el 2002, el govern del PSC i de Iniciativa en aquell moment i que tenia com
objectiu substituir el polígon de la carretera del Mig per més blocs d’edificis i més oficines.
Concretament en el pla de l’habitatge del 2007-2011 el govern va programar construir més
de 3.000 habitatges al polígon de la carretera del Mig. El govern municipal sembla que
vulgui fer fora les empreses de la carretera del Mig per fer més blocs de pisos. Una ciutat
tant densa com la nostra no necessita més blocs de pisos. Avui tenim un model urbanístic
insostenible que no té en compte les necessitats de mes serveis públics (cap, escoles...).
Vostès des del govern planifiquen urbanísticament, sense tenir en compte el garantir els
equipaments públics necessaris per aquests nous veïns com podrien ser les escoles.
La crisi de la COVID-19 ens hauria de fer replantejar el model de ciutat que tenim. Perquè
hem de passar de l’actual model de ciutat: de la especulació, de les pedres al de la ciutat de
les persones amb un urbanisme amable amb la ciutadania i que estigui al servei dels barris.
Cal repensar la ciutat, cal repensar el model urbanístic, no pot ser que aquesta ciutat estigui
sent planificada per les immobiliàries. Ens cal doncs, una moratòria urbanística mentre
redefinim aquest model.
Per tant li demano Alcaldessa que escolti als sindicats, a les petites i mitjanes empreses,
que se senten abandonades pel govern municipal i que veuen que vostès els volen expulsar
de la carretera del Mig per fer pisos.
Cal que el polígon de la carretera del Mig, es doni un impuls perquè sigui un polígon que té
moltes potencialitats. Perquè està prop del port de Barcelona, de l’aeroport, de Barcelona i
del port de Barcelona i per tant, cal dignificar aquest polígon per donar suport a les
empreses en aquesta zona i fer de la carretera del Mig una zona industrial amb empreses
de valor afegit que potenciï l’economia social.
Que també es pugui crear un parc tecnològic i un viver d’empreses. Per tant dignificar
aquest polígon que està abandonat.
Per que necessitem més empreses, més ocupació de qualitat i menys blocs de pisos,
menys ciment i per tant des d’Esquerra Republicana votarem en contra d’aquest dictamen.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gracies, per fer algun aclariment. El PP plantejava la necessitat d’acompanyar el creixement
d’habitatge amb el creixement de serveis públics per atendre aquestes persones.
Evidentment com en tots el planejaments està previstos, ella mateixa, la Sra. Esplugas feia
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esment, el destí a la creació de nous béns d’equipament per poder no només donar
cobertura a les persones que acabin anant a viure en aquells habitatges sinó en el conjunt
del barri.
Per tant, sí que evidentment està compassat el creixement de sostre de habitatge amb els
de zones verdes i amb el d’equipament.
I després respecte a algunes de les coses que s’han dit, a L’Hospitalet fem fora empreses,
per això deu ser que en els últims vuit anys, hem passat a ser la segona ciutat en nombre
de llocs de treball localitzats, perquè no hi ha empreses, perquè no ha vingut ningú i per què
no s’han generat llocs de treball.
El PRAIH, al que feien referència tots vostès, el que fa és generar una via urbana a la
Rambla que quan estigui acabada, serà la Rambla peatonal, la rambla ciutadana més gran
de tota Catalunya. Anirà des de l’estació del tren dels ferrocarrils de Rodalies a l’estació de
L’Hospitalet fins al pont de Sant Roc, la convertirà en la via urbana peatonal, en la Rambla
més llarga de tota Catalunya.
Però això, suposo que per vostès també és anar en contra dels veïns. Quan vostè deia Sr.
Antoni García que deia, estan fent el creixement sense tenir en compte equipaments i vostè
mateix ha dit, sense tenir en compte escoles ni CAPS. Miri ja sap el que ha de fer: parli amb
els seus companys del govern de la Generalitat i que els facin.
Tots els solars que la Generalitat ens ha demanat per fer equipaments que són competència
autonòmica tots s’han posat a disposició de la Generalitat i el que ha passat en els últims
anys, és que ens han acabat tornant els solars perquè han estat incapaços de desenvolupar
les seves polítiques d’equipaments.
Per tant, segur que ens hem equivocat, però ens equivoquem perquè fem, no ens
equivoquem perquè no fem, què és el que vostès fan, que és no fer.
Per tant, aquesta ciutat, al polígon industrial que vostè diu, a més ho qualifica com a polígon
industrial, s’ha quedat al bell mig de la ciutat i li dic a la ciutat s’han generat llocs de treball,
s’han generat empreses amb ocupació de qualitat. A la aportació, jo li deia, segona ciutat
amb treball localitzats. Però a més a més segona ciutat en aportació del PIB a Catalunya.
Això vol dir ocupació de qualitat, empreses de qualitat i localitzar activitat econòmica de
qualitat. Que a més a més s’han afegit serveis, sí, però a més a més, en els àmbits
industrials amb tecnologia d’Industria 4.0, al desenvolupament del 5G.
Aquesta ciutat està sent capdavantera, vostès no ho volen veure, no els hi convé veure-ho?
Prefereixen posar en qüestió tot el que es fa? Cadascú fa la política com considera,
nosaltres ens referim a la política de fets, a les dades, no les que portem nosaltres, sinó les
que porta la mateixa Generalitat en quant a l’àmbit econòmic, en PIB, en llocs de treball i en
quant a mobilitat.
Tot això és el que està fent l’evolució d’aquesta ciutat. Ens agradaria que amb totes les
matisacions que vulguin, amb totes les propostes que considerin, però ens agradaria que
veient la evolució que ha tingut aquesta ciutat, ens agradaria estar més acompanyats no
només del govern de la Generalitat, sinó dels grups municipals, que teòricament hauríem de
coincidir amb bona part d’aquests objectius.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 7 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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ACORD 7.- APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA DE MILLORA URBANA (PMU)
RAMBLA DEL MIG II, A L’ÀMBIT DELIMITAT PEL C. DE COBALT, L’AV. DE PAU
CASALS, LA CTRA. DEL MIG I LA RBLA. DE LA MARINA DE L’HOSPITALET.
AJT/15970/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
15 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 de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; amb 4 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i amb 8 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació, 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:
ATES que la Junta de Govern Local, en sessió de data 14 de maig de 2019, va aprovar
inicialment el Pla de Millora Urbana Rambla del Mig II, a l’àmbit delimitat pel carrer Cobalt,
l’avinguda Pau Casals, la ctra. del Mig i la Rambla Marina de l’Hospitalet de Llobregat, així
com el canvi de sistema d’actuació del polígon de reparcel·lació a compensació, bàsica que
ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern Local el 19 de febrer de 2020.
ATÈS que l’anunci de l’aprovació inicial va publicar-se mitjançant Edictes en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya nº 7883 de data 27 de maig de 2019; al Butlletí Oficial de la
Província de Barcelona de data 24 de maig de 2019; al diari “El Periódico” en data 24 de
maig de 2019; al Tauler d’anuncis d’aquest Ajuntament i a la pàgina web municipal.
Així mateix s’ha notificat en el tràmit d’informació pública, de forma individualitzada a les
persones propietàries dels terrenys compresos dins del sector. En quant a les notificacions
infructuoses, s’ha notificat mitjançant publicació en el TEU del BOE nº 177 de data 25 de
juliol de 2019.
ATÈS que simultàniament al tràmit d’informació pública, s’han demanat informes als
següents organismes afectats per raó de llurs competències sectorials en compliment de
l’article 85.5 del TRLUC,
 Autoritat del Transport Metropolità.
 Ministerio de Fomento; Secretaria de Transportes, Dirección General de Aviación
Civil.
Amb el següent resultat:
 Informe resposta emès per l’Autoritat del Transport Metropolità, de data 5 de juny de
2019 RGE de l’ADU núm. 97 del 22/07/2019, favorable a l’Estudi d’avaluació de la
mobilitat generada del Pla de Millora Urbana Rambla del Mig II, amb la inclusió
d’una sèrie de recomanacions relatives al seu desenvolupament, que s’hauran de
tenir en compte a la redacció dels corresponents projectes constructius o en les
mesures de gestió que correspongui.
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Informe resposta emès per la Direcció General d’Aviació Civil, Ministerio de
Fomento, Secretaria General de Transportes, de data 26 de juliol de 2019, RGE de
l’Ajuntament ME/082906-2019 de data 09/09/19, favorable al Pla de Millora Urbana
Rambla del Mig II.

ATÈS que el Vicesecretari-secretari tècnic de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament,
mitjançant certificació de data 1 d’octubre de 2019, fa constar que, en el tràmit d’informació
pública s’han presentat els següents escrits d’al·legacions:



Escrit d’al·legacions presentat en aquest Ajuntament per JOSEL SLU RGE 68933
de data 27 de juny de 2019.
Escrit d’al·legacions al projecte presentat en aquest Ajuntament per Moliorri
Mavelen SL RGE E/74044/2019 de data 11 de juliol de 2019.

ATÈS que al tractar-se d’un planejament d’iniciativa privada, aquest Ajuntament va concedir
tràmit d’audiència, art. 82 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, en relació a les al·legacions als
promotors del Pla de Millora Urbana Rambla de Mig II, els quals han emès informe resposta
en data 2 de setembre de 2019.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Gestió i Assessorament Jurídic que, entre
d’altres, respon als escrits d’al·legacions presentats en el tràmit d’informació pública en els
termes següents:
1.) En relació al primer escrit d’al·legacions, la mercantil JOSEL SLU posa de manifest
que la finca de la seva propietat situada a la Rambla Marina 450-454, parcel·la
identificada com a 15 en el plànol parcel·lari del Pla de Millora Urbana del Sector Rambla
del Mig II no ha de participar en els costos de transformació del sòl perquè la construcció
preexistent en la mateixa es conserva. Entenent que el sostre consolidat no computa als
efectes de determinació de l’aprofitament urbanístic sectorial ni per tant ha de participar
en les despeses d’urbanització.
Manifesta també que és insuficient l’exclusió prevista en el PMU aprovat inicialment en la
participació de costos sobre els honoraris de redacció del PMU i del projecte de
reparcel·lació de la parcel·la descrita i que, caldria desvincular la parcel·la de qualsevol
obligació de participació de les despeses d’urbanització previstes a l’art. 120 del DL
1/2010, de 3 d’agost TRLUC per considerar que es vulnera el principi d’equidistribució.
Els serveis tècnics i jurídics de l’Agència de Desenvolupament Urbà, un cop valorades i
ponderades les pretensions i propostes, es conclou el següent:
Estimar parcialment l’al·legació formulada per la mercantil JOSEL SLU, en data 26 de
juny de 2019, presentada en el tràmit d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial
del Pla de Millora Urbana Rambla del Mig II, en el sentit que les edificacions a conservar
participaran de forma ponderada en les despeses d’urbanització del PMU i excloses de
les despeses relatives als honoraris de redacció dels projectes d’urbanització y
reparcel·lació, així mateix també seran exclosos de l’àmbit de la reparcel·lació si bé es
tindrà en consideració en el projecte de reparcel·lació la participació ponderada de les
despeses d’urbanització en atenció al benefici que la seva execució reporti a la seva
finca.
En conseqüència, es modifiquen els punts 3 i 4 de l’art.8 de la normativa del PMU que
queda redactat de la següent forma:
 Article 8
Es conservaran els edificis existents situats al carrer Cobalt 133-137, a la
Rambla de la Marina 456-460 i a la Rambla Marina 450-454, que queden
exclosos del càlcul de l’edificabilitat, de les cessions de sòl per a sistemes i de

…/…

33

sòl amb aprofitament.
Per a aquests àmbits de conservació són d’aplicació les següents
determinacions:
1.- En cas de què el sostre existent es destinés en part o totalment a l’ús
d’habitatge o residencial mitjançant una rehabilitació, aquest sostre generarà
cessions addicionals per a sistemes i de sòl amb aprofitament aplicant els
estàndards de l’article 12 del TRMPGM del PRAIH. Les cessions podran situarse fora dels àmbits de conservació de l’edificació o substituir-se pel seu
equivalent econòmic d’acord amb els articles 43 i 100 del TRLU.
2.- En el cas de que en un futur es volguessin desenvolupar noves edificacions
amb ús d’habitatge o residencial a les parcel·les dels edificis a conservar,
s’hauran de tramitar els corresponents plans de millora urbana on s’aplicaran els
estàndards de sostre màxim i cessions determinats al RMPGM del PRAIH per al
sector de la Rambla del Mig II.
3.- Participaran de forma ponderada, en les despeses d’urbanització del PMU
amb exclusió de les despeses relatives als honoraris de la redacció del Pla de
Millora Urbana i del projecte de reparcel·lació.
4.- S’exclouran de l’àmbit de la reparcel·lació, si bé, s’inclouran en el compte de
liquidació als únics efectes del repartiment de les despeses de la urbanització.
El projecte de reparcel·lació justificarà i establirà la participació ponderada de
les despeses d’urbanització en atenció al benefici que la seva execució reporti a
les finques excloses.
2.- En relació a l’escrit presentat per la mercantil Moliorri Mavelen SL, propietat
promotora del planejament, sol·licitant la modificació en la configuració de
determinades superfícies es conclou:
Estimar l’al·legació presentada per Moliorri Mavelen SL, presentada en el tràmit
d’informació pública, i en conseqüència incloure una millora de l’estructuració de les
plantes soterrani de les parcel·les 10,11,12 i 14 amb un reajustament, igualment, de la
superfície i del sostre entre parcel·les com a conseqüència de l’assignació del sòl d’ús
públic de la parcel·la 10 a la parcel·la 11.
VIST l’informe emès pels Serveis Tècnics de l’Agència de Desenvolupament Urbà, on es
posa de manifest entre d’altres qüestions, que com a conseqüència de l’estimació, parcial,
de les al·legacions i a la vista del resultat de l’estudi d’assolellament, sol·licitat posteriorment
al termini d’informació pública, s’ha considerat oportú introduir uns ajustos al PMU, respecte
del document aprovat inicialment. Les modificacions introduïdes son les següents:
-

-

-

-

Modificació dels punts 3 i 4 de l’article 8 de les Normes del PMU i la modificació de
la configuració de les superfícies de la clau 18 (residencial subjecte a ordenació
volumètrica específica).
Introducció d’ajustos a l’ordenació dels volums edificables per tal de complimentar
les determinacions de l’art. 264 de les NNUU relatives a les condicions
d’assolellament.
Agrupar la superfície destinada a reserva d’equipaments comunitaris i dotacions en
una única parcel·la.
Per millorar la definició dels espais públics sobre rasant de les zones qualificades
amb clau 18, s’ha adoptat la doble clau urbanística (claus 5/18 i 6b/18) en aquells
espais que restaran lliures de possible edificació sobre rasant. Aquesta doble clau
no altera, en cap cas, les superfícies inicials destinades a reserves mínimes en
concepte de vials (clau 5) o d’espais lliures d’us públics (clau 6b), ja que com no es
comptabilitzen a efectes del còmput de les reserves mínimes exigides.
S’incorpora en els art 13 i 14 de la normativa la prescripció per la que s’estableix
que el sòl que quedi lliure d’edificació a les zones amb claus urbanístiques (clau 18)
i (clau 18p) serà d’ús públic.
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-

S’afegeix a la normativa la Disposició addicional segona, que recull les
recomanacions de mobilitat de la ATM establertes en l’informe de data 15 juliol
2019.

ATÈS que conforme disposa l’art. 112.4 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, Reglament de
la llei d’urbanisme, els ajustos introduïts al PMU no comporten modificacions de caràcter
substancial respecte del document inicialment aprovat, i per tant, no requereix d’un nou
tràmit d’informació pública.
VIST el document tècnic presentat pels redactors d’aquest planejament del PMU Rambla del
Mig II amb les adequacions abans esmentades d’acord amb l’informe dels serveis tècnics.
VIST l’informe emès per la Cap d’Assessorament Jurídic i la Secretaria General del Ple de
10 de juny de 2020.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, de conformitat amb l’article 123.1.i) de la Llei 7/1985 reguladora de les bases
del règim 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 Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTIMAR, en part, les al·legacions presentades per la mercantil JOSEL SLU, en
el tràmit d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana Rambla
del Mig II, en els termes establerts en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- ESTIMAR les al·legacions presentades per la mercantil MOLIORRI MAVELEN,
SL en el tràmit d’informació pública de l’acord d’aprovació inicial del Pla de Millora Urbana
Rambla del Mig II, en els termes establerts en la part expositiva d’aquest acord.
TERCER.- APROVAR PROVISIONALMENT el Pla de Millora Urbana Rambla del Mig II a
l’àmbit delimitat pel carrer de Cobalt, l’av. de Pau Casals, la ctra. del Mig, la Rambla Marina
de l’Hospitalet, amb les adequacions introduïdes conseqüència de les al·legacions,
parcialment estimades, dels acords primer i segon i de les consideracions tècniques
explicitades en la part expositiva d’aquest acord.
QUART.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’anterior acord amb còpia de l’expedient
administratiu, a la Direcció General d’Ordenació del Territori i Urbanisme del Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
CINQUÈ.- DETERMINAR, conforme estableix l’article 107.3 del TRLUC, que per a la
publicació de l’acord d’aprovació definitiva dels plans urbanístics derivats, d’iniciativa
privada, és requisit previ que s’asseguri l’obligació d’urbanitzar mitjançant la constitució de la
garantia corresponent, per import del 12% del valor de les obres d’urbanització, que en el
present planejament es quantifica 423.193,50,-€.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 8 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

…/…

35

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
El nostre grup municipal manté el posicionament que va emetre en sessió plenària del
novembre de 2018, en la qual rebutjaven aquest projecte. Un posicionament que els darrers
esdeveniments han reforçat els nostres arguments.
Sempre hem comentat que ens preocupava la dependència de la marca Barcelona, de la
volatilitat del turisme i les fires que depenien de conjuntures globals que s’escapaven de
qualsevol control.
Que L’Hospitalet està apostant per un perillós model que acabaria en una bombolla hotelera
que ens acabaria esclatant sense pal·liatius. Creiem que la difícil situació de pandèmia està
demostrant que aquest model basat en el turisme i les fires és altament qüestionable i
caldria revisar-ho.
Caldria plantejar nous impulsos econòmics apostant per a la reindustrilització, la investigació
i una nova visió de la economia centrada en el bé comú. Si alguna cosa hem d’aprendre de
tot el que ens està passant és que tenim la oportunitat de trencar amb el vell model
econòmic i no podem insistir en lo mateix, que cal afrontar els nous reptes amb valentia i
creativitat.
Per això votarem en contra d’aquest dictamen i instem al govern de la ciutat a reflexionar
sobre el model de ciutat i la seva projecció econòmica més propera a la realitat i les
veritables necessitats dels veïns i les veïnes de L’Hospitalet.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Mire nosotros aquí nos vamos a abstener porque siendo consecuentes, hemos estado en
contra de que se haga un modelo especulativo. Pero aquí, en este caso, se mezclan cosas
y es difícil tener un criterio claro.
También si a veces negamos el que la ciudad se desarrolle, con el modelo de Fira, el
modelo de hoteles y al final asfixiamos la economía tenemos un problema. No queremos la
burbuja y que la ciudad no sea para las personas, pero dicho esto, hombre, hay que tener
cuidado, zonas verdes, equipamiento sí, pero no podemos negar que necesitamos también
desarrollar la ciudad porque si no nos metemos en la caja y no trabaja nadie, no se genera
economía.
Una cosa es que estemos en contra y he coincidido con casi todos los grupos, de una
política feroz y de especulación y otra cosa es negar el pan y la sal a nuestros propios
ciudadanos que necesitan trabajar.
Así que, como estamos de acuerdo en una cosas y en otras no, nos vamos a abstener. El
discurso de que no haya absolutamente nada tampoco lo vamos a defender. Hay que dar
salida a la ciudad económicamente. El gobierno dice que esto facilita puestos de trabajo y
es verdad, pero hay que facilitar calidad.
Para que todas las sensibilidades estén recogidas, estar en contra de absolutamente todo
genera problemas. Nosotros no queremos en España colas de hambre. Pero en algo tienen
razón, cuidado no arrollemos con todo, por eso nos vamos a abstener.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies. Des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem en contra d’aquest text refós de
la modificació perquè preveu modificar zones actualment qualificades per a ús industrial, per
a ús hoteler.
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Des d’Esquerra Republicana de Catalunya, no estem en contra de que a la nostra ciutat hi
hagi hotels, però no volem que L’Hospitalet es converteixi en una ciutat franquícia hotelera.
En aquests moments vostès tenen projectats hotels al Polígon Pedrosa, al Polígon Industrial
de la Carretera del Mig, a la zona de Can Rigal o fins i tot aprofitant el PDU, a la Gran via
fins i tot al sector 2 de Cal Trabal.
És necessari i ho hem manifestat que és necessari aquest debat per tal de definir quants
hotels necessita aquesta ciutat i quants hotels necessitem a l’àmbit metropolità. Cal tenir un
model adequat, un model que no provoqui problemes als nostres veïns i veïnes, ni
problemes de convivència. Ni tampoc provoqui augment de preus de lloguer o de la compra
d’habitatges. Ens cal un model de turisme sostenible. Com que no volen afrontar el debat,
per aquests motius des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem en contra d’aquest
dictamen.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies, alguna reflexió respecte això, això com molt bé deia la Sra. Gonzalez, això és una
aprovació provisional que ve ja d’una aprovació inicial. Per tant, un debat sobre aquesta
qüestió, ja el vam tenir en el Ple en el seu moment, en la seva aprovació inicial. Avui en
l’aprovació provisional el que es fa és recollir per aquest reforç alguna de les consideracions
que havia fet la Comissió Territorial d’urbanisme de la Generalitat en quant afegir alguns
informes complementaris a l’aprovació de la modificació del planejament. Informes per una
altra banda de diferents departaments de la Generalitat, tots ells favorables a la modificació
de planejament plantejat.
Algunes qüestions respecte de coses que s’han dit. No modifiquem, no modifiquem la
qualificació del sòl, el sòl industrial continua essent industrial El que es diu és que en
determinades zones, ja es fixa en quines zones concretes, a petició de la Generalitat de
Catalunya es diuen quines zones es pot arribar a fer plans de millora urbana per poder
destinar-les a hotel. I es fixa un màxim perquè no es pugui reconvertir tot el polígon
industrial en un polígon hoteler.
2

Es fixa en un màxim de 45.000 m de sostre que dintre del milió tres-cents mil de sostre que
té el conjunt del polígon és percentualment un percentatge molt baix.
Dit això, aquí es fixen a més a més els paràmetres en els quals es podrà donar aquestes
modificacions del planejament, on es poden fer el procés de millora. S’estableixen les
2
diferents tipologies dels establiments hotelers que tinguin fins 5.000 m . Que tinguin entre
5.000 i 11.000, quines poden ser les alçades, cap pot tenir més del 25% del total del sostre
2
destinat dels 45.000 m .
Es fixen paràmetres i es posen límits. En el fons, és el que algun de vostès estava plantejant
i finalment i el Sr. Toni Garcia té raó en una cosa que ha dit, ho ha dit més d’una vegada i
hem de reconèixer, jo ho reconec, té raó. Segurament haurem de fer un debat sobre quin ha
de ser el marc, un debat sobre el desenvolupament hoteler o la xarxa. Ho hem de
considerar tant a nivell municipal com a nivell metropolità.
Té raó, és un debat segurament de l’àmbit metropolità que seria bo de tenir. Però no sé si el
mateix dia que fem això hauríem de fer també un debat de quan parlem de model
especulatiu. Perquè això jo crec que algun dia algú ho va dir, s’ho ha après, i ara tothom ho
fa servir. Però és que em sembla que tothom parla de model especulatiu i que utilitzen per
dir coses contràries, em costa molt de creure que en una feina de desenvolupament d’un
territori quan parlen de model especulatiu, parlin exactament del mateix i deixin que ho
particularitzi, la Sra. Ana Gonzalez de L’Hospitalet En Comú i el Sr Miguel García de
Ciutadans. No crec que parlin del mateix. Per tant si no parlen del mateix, els dos diuen
model especulatiu, m’agradaria saber de què parlem.
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Després que cadascú faci servir el que consideri. Estic convençut de que no parlen del
mateix. Especulatiu és, quan un privat fa alguna acció i treu rendiment?, això és especular?
ho pregunto sense respondre. Perquè estem parlant d’això, estem parlant de donar opcions
en terrenys particulars en terrenys privats, de poder fer diferents desenvolupaments i que
això estigui reglat ,normativitzar i limitat i que això és conegui prèviament perquè ningú
pugui dir que estan fent les coses amb posterioritat, sinó que prèviament tothom compri
quan adquireix o vengui o quan vulgui desenvolupar una activitat, tingui molt clar quins són
els límits, els paràmetres, les condicions i els condicionants.
Per tant la especulació, com a mínim el que jo entenc per especulació, aquí no es pot donar.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sr. Belver, per això estem demanant aquesta moratòria urbanística i pensant en la seva
globalitat per saber exactament on fan falta segons quins equipaments, espais verds i
segons quines edificacions. Això ha de ser un debat col·lectiu, un debat obert i no fer-ho des
d’aquestes modificacions.
Creiem que els veïns i veïnes de cada barri també tenen molt a dir de com volen la seva
ciutat. Per això estem demanant realment aquesta moratòria urbanística i aquest
repensament de la ciutat des de la globalitat.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy breve. Para decirle al Sr. Belver lo que consideramos un modelo especulativo. Creo
que he sido muy claro y le he dicho que no todo se puede considerar especulativo porque
también hay que generar puestos de trabajo. Creo que he sido bastante claro.
Yo me estaba refiriendo que ha pasado en la burbuja inmobiliaria, donde quebró hasta el
apuntador y trajo consigo una crisis galopante, eso es a lo que me refiero yo.
Luego, siempre hemos criticado que una ciudad súper densa, súper poblada, con falta de
equipamientos, que viene de los años 60, 70, que se construyó como se construyó. Pues se
tenía que tener más cuidado. Porque ese modelo nos lleva a una ciudad inhóspita, yo me
refería a eso.
Y ahora claro que tenemos que tener cuidado. En el capitalismo exacerbado siempre hay
especulación, que es lo que hemos de controlar. Si se traslada a lo feroz tenemos una crisis
como la que vivimos y en España especialmente. A eso me refería Sr. Belver.
Entiendo que tiene que hacer obras, entiendo que tiene que crecer, pero hacerlo entre todos
y evitando el hacinamiento. En tiempos de pandemia las ciudades hacinadas padecen más.
No estamos en contra de absolutamente todo, entendemos que el gobierno tiene que
generar riqueza en la ciudad y darle rendimiento a la economía a través de inversión, pero
cuidado que no se vuelva en contra de la calidad de vida de los ciudadanos.
Hemos sido referentes como motor económico, no perdamos eso. Todo el mundo tiene algo
de razón. El modelo especulativo lo decía con acritud, me refería al no volver a esa burbuja.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies, la crisi de la COVID-19 ens ha de poder fer replantejar el model urbanístic.
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Esperem que amb aquest debat que hem iniciat sobre el pacte de ciutat puguem redefinir un
nou model urbanístic més sostenible, al servei de les persones i al servei dels barris.
2

2

El Sr. Belver comentava que únicament son 45.000 m , doncs aquests 45.000 m es poden
convertir en uns 10 hotels en aquest àmbit del Polígon Pedrosa, no sé, si li sembla poc 10
hotels, a nosaltres ens sembla molt. Que es pugui obrir la porta a construir 10 hotels a la
nostra ciutat.
També manifestava que estava d’acord en obrir el debat sobre el model hoteler de la ciutat,
doncs bé, com estem d’acord li proposo posar dia i hora i poder arribar a conclusions i
enfocar un nou model urbanístic, i no convertir L’Hospitalet de Llobregat en una ciutat de
franquícia hotelera. Diversificar en diferents àmbits i no nomes una aposta econòmica en la
creació d’hotels.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ACORD 8.- APROVACIÓ DEL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA
GENERAL METROPOLITÀ PER A LA REGULACIÓ DE L’ÚS HOTELER AL SUD DE LA
GRANVIA DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (A L’ENTORN DE LA FIRA I DE L’EIX
DE LA GRANVIA). AJT/27040/2018
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 5 vots d’abstenció dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 8 vots en contra dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació, adoptant-se, amb el quòrum de la majoria absoluta que exigeix l’article 123.2 de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases de Règim Local, l’acord següent:
“El Tinent d'Alcaldia, 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:
ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de 27 de novembre de 2018, va aprovar inicialment,
amb el quòrum de la majoria absoluta, la Modificació puntual del Pla General Metropolità per
a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat (a l’entorn de
la Fira i de l’eix de la Granvia).
ATÈS que, una vegada sotmesa a la preceptiva exposició pública, no es va rebre cap
al·legació ni informe en contra, segons Certificat emès pel Vicesecretari-secretari tècnic
acctal. de la Junta de Govern Local de data 22 de gener de 2019.
VISTOS els informes dels organismes afectats per llurs competències sectorials, sol·licitats
de conformitat amb el què disposa l’art. 85.5 DL 1/2010 del 3 d’agost, TRLUC.
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ATÈS que el Ple Municipal, en la sessió de data 24 de juliol de 2019 va aprovar
provisionalment, amb el quòrum de la majoria absoluta, la Modificació puntual de Pla
General Metropolità suara esmentada.
ATÈS que en data 31 de juliol de 2019 es tramet a la Direcció General d’Ordenació del
Territori i Urbanisme de la Generalitat de Catalunya, per a la seva aprovació definitiva.
ATÈS que el Conseller de Territori i Sostenibilitat, en data 2 de desembre de 2019, va
resoldre suspendre l’aprovació definitiva fins la presentació d’un text refós, verificat per
l’òrgan que va atorgar l’aprovació provisional de l’expedient, que incorpori les prescripcions
següents:
-

-

Cal sol·licitar informe a la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, per
raó de llurs competències sectorials i incorporar les prescripcions que se’n
derivin, si s’escau.
Cal sol·licitar informe a la Direcció General de Protecció Civil i incorporar les
prescripcions que se’n derivin, si s’escau.
Cal ampliar la justificació de la definició de l’àmbit d’actuació, amb la justificació
de l’exclusió de les parcel·les situades a l’avinguda de la Granvia números 183 i
189, per coherència amb la lògica de definició de l’àmbit i amb la proposta de la
MPGM que es tramita en paral·lel, estretament vinculada.

ATÈS que, de conformitat amb la resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat de data
2 de desembre de 2019, s’ha demanat informe a la Direcció General d’Infraestructures de
Mobilitat, departament de transports terrestres, havent rebut resposta en data 12 de febrer
de 2020, RGE 16951/2020, en el que es conclou que en matèria viària res no s’oposa a la
aprovació d’aquesta MPGM i que, en la part valorativa del mateix, fa una sèrie
d’especificacions que s’han incorporat a l’apartat 11 de l’avaluació de la mobilitat generada
de la memòria i a la disposició addicional segona de la normativa d’aquest.
ATÈS que, en compliment de la resolució del Conseller abans indicada, s’ha demanat
informe a la Direcció General de Protecció Civil, havent rebut resposta en data 9 de març de
2020, RGE ME/027112-2020, en el que es destaca que s’hauran de tenir en compte les
normatives sectorials corresponents en els projectes d’edificació. Així mateix, s’incorpora la
disposició addicional tercera a la normativa del Text Refós, on es determina que els plans
de millora urbana que desenvolupin aquesta Modificació de PGM, incorporaran la
documentació necessària a efectes de la justificació davant l’administració hidràulica
competent. No obstant això, res no s’oposa a l’aprovació del present Text Refós.
VISTOS els informes dels serveis tècnics i jurídics de l’ADU, on es posa de manifest que
han estat complimentades les prescripcions de la resolució del Conseller de Territori i
Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019, en tant que han estat sol·licitats i emesos
informes de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat, de data 12 de febrer de 2020
i a la Direcció General de Protecció Civil, de data 27 de febrer de 2020, favorables a aquest
planejament, i per tant, el Text Refós que es sotmet a aprovació, dóna compliment de la
resolució del Conseller abans esmentada.
VISTA la llei 3/2012, de 22 de febrer, de modificació del text refós de la Llei d’Urbanisme i el
Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei. El present planejament, en quant
als aspectes substantius i de tramitació es regeix pel DL 1/2010, de 3 d’agost, TLUC.
ATÈS que la competència per a l’adopció de l’acord municipal recau en el Ple de
l’Ajuntament, amb el quòrum de la majoria absoluta, de conformitat amb l’article 123.1.i) i
punt 2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de bases de règim local.
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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,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR el Text Refós de la Modificació puntual del Pla General Metropolità
per a la regulació de l’ús hoteler al sud de la Granvia de l’Hospitalet de Llobregat (a l’entorn
de la Fira i de l’eix de la Granvia), en compliment de les prescripcions de la resolució del
Conseller de Territori i Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019.
SEGON.- TRAMETRE el projecte aprovat en l’acord primer d’aquest dictamen, així com
l’expedient administratiu, a la Direcció General d’Urbanisme del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, en compliment de la resolució del Conseller de
Territori i Sostenibilitat, de data 2 de desembre de 2019, per a la seva aprovació definitiva.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acte administratiu als Tinents d’Alcaldia de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda, d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al
Gerent de l’Agència de Desenvolupament Urbà i al Cap de Servei de Sistemes d’Informació
Territorial.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 9 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
El nostre grup ja va votar en contra d’aquest projecte pels mateixos motius que hem
expressat en l’anterior punt, creiem que no és el model de desenvolupament econòmic que
necessita la nostra ciutat i insistir en el mateix, és un error i cal una nova visió estratègica
del model econòmic i també de ciutat.
Ens reafirmem en la nostra negativa i comprovem que hi ha empreses afectades que han
presentat recurs de reposició. Nosaltres neguem la major i ens oposem, com ja hem
expressat a aquest projecte per tant tornarem a votar en contra.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Per veure si ho he entès bé. El que planteja aquest dictamen és la resolució d’un recurs de
reposició presentat per Orange, que està de lloguer en una nau en l’àmbit on està
plantejada l’ampliació de Fira de Barcelona.
Llavors, jo per aclarir-ho. Des de L’Hospitalet En Comú estan d’acord amb el recurs que
planteja Orange i estan en contra de l’ampliació de la Fira? És això el que plantegen? Més
que res és per parlar-ho amb el govern de Barcelona i veure si tenim alguna posició en
comú.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Com hem dit neguem aquest projecte. Considerem que ja d’inici és erroni per tant votarem
en contra.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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ACORD 9.- RESOLUCIÓ DEL RECURS DE REPOSICIÓ INTERPOSAT PER LES
SOCIETATS ORANGE ESPAGNE, S.A.U I ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES
FIJAS, S.L., CONTRA L’ACORD DEL PLE MUNICIPAL, DE DATA 26 DE FEBRER DE
2020, D’APROVACIÓ PROVISIONAL DE LA MPGM PER A L’AMPLIACIÓ DEL RECINTE
DE LA FIRA DE BARCELONA-GRAN VIA. AJT/19967/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
24 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots en contra dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se 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:
ATES que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió de 24 de juliol de
2019, va aprovar inicialment la Modificació del Pla General Metropolità per a l’ampliació del
recinte de la Fira de Barcelona-Gran Via en l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències,
Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo i avinguda Juan Carlos I, d’aquesta ciutat.
ATÈS que en el tràmit d’informació pública es van presentar tres escrits d’al·legacions, un
d’ells, per part del Sr. A. G. M., actuant en nom i representació de les societats ORANGE
ESPAGNE, S.A.U. i ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, en sessió de data 26 de febrer
de 2020, va resoldre les al·legacions presentades en el tràmit d’informació pública, havent
estat desestimades les presentades en nom de les esmentades societats, i es va acordar
aprovar provisionalment la MPGM per a l’ampliació del recinte de la Fira de Barcelona-Gran
Via en l’àmbit delimitat pels carrers de les Ciències, Salvador Espriu, José Agustín Goytisolo
i avinguda Juan Carlos I d’aquesta ciutat.
ATES que contra el referit acord d’aprovació provisional, en data 27 de març de 2020, RGE
30953/2020, el Sr. A. G. M., actuant també en nom i representació de les mateixes
societats, ha interposat recurs de reposició, pel que al·leguen que l’acord d’aprovació
provisional de la MPGM és “nul de ple dret” per omissió de la sol·licitud d’informes
preceptius i vinculants, de l’article 35 punts.2 i 5, respectivament, de la Llei 9/2014, de 9 de
maig, General de Telecomunicacions.
En conseqüència, sol·liciten:
a) L’anul·lació de l’acord d’aprovació provisional de la MPGM i que s’ordeni la
retroacció del procediment al moment anterior al tràmit d’informació pública, per tal
que siguin sol·licitats els informes abans esmentats.
b) Així mateix, se sol·licita que s’acordi l’adopció de la mesura cautelar consistent en la
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suspensió de l’executivitat de l’acord impugnat fins a la resolució del recurs de
reposició, amb invocació de l’article 117.2 de la LPACAP, ja que, segons
s’assenyala, el recurs es fonamenta en la concurrència de motius de nul·litat de ple
dret i, a més, l’execució de l’acord podria causar a les recurrents perjudicis
d’impossible o difícil reparació; extrem aquest, que es pretén acreditar a través d’un
informe tècnic, que s’adjunta al recurs, d’avaluació del suposat impacte econòmic
que es pugui ocasionar en l’acord d’aprovació definitiva.
ATES que l’Ajuntament va trametre a l’equip redactor de la proposta de la MPGM, còpia del
recurs de reposició per al seu anàlisi i valoració. En resposta a aquesta consulta, ha estat
lliurat a aquest Ajuntament informe jurídic emès pel Dr. C. P. L., en data 8 de juny de 2020,
que consta incorporat a l’expedient.
VIST l’informe jurídic emès per la cap de servei de Gestió i Assessorament jurídic de l’ADU
on posa de manifest, que un cop valorats els arguments i fonaments jurídics d’aquest
informe, s’adhereix íntegrament al seu contingut, l’incorpora a l’expedient administratiu i el
proposa com a motivació, in aliunde, de la resolució que aquest ple municipal adopti, a
l’empara del que disposa l’article 88.6 de la Ley de Procedimiento administrativo común de
las administraciones públicas (LPACAP).
VIST l’informe emès per la secretaria general del Ple de data 10 de juny de 2020.
ATES que aquest recurs de reposició va quedar afectat per la suspensió de termes i
terminis dels procediments administratius establerta a la Disposició addicional Tercera del
RDL 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, així com en les seves successives
pròrrogues.
ATÈS que l’art. 9, en relació a la Disposició derogatòria única, del RD 537/20, de 22 de
maig, determina l’aixecament de la suspensió de termes i terminis dels procediments
administratius i la derogació expressa de la Disposició addicional tercera del Decret
463/2020, de 14 de març, amb efectes 1 de juny de 2010, per tant, procedeix tramitar i
resoldre el recurs interposat.
VIST el que disposen els arts. 112.1) i 117.1) de Ley 39/2015, d’1 d’octubre de la LPACAP.
VIST el que disposa l’art 123.1i) i 2) de la Ley 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de las Bases
del Règim Local.
Atès que el recurs de reposició s’ha interposat contra l’acord del Ple municipal de data 26 de
febrer de 2020, d’aprovació provisional de la MPGM per a l’ampliació del recinte de la Fira
Barcelona-Granvia a l’Hospitalet, correspon aquest mateix òrgan municipal acordar la seva
resolució conforme disposa l’art.123.1 i) i 2) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de
las Bases de Règim Local en relació a l’art. 123 de la LPACAP.
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,
ACORDA:
PRIMER.- Acordar la inadmissió del recurs de reposició interposat pel Sr. A. G. M., actuant
en nom i representació de les societats ORANGE ESPAGNE, S.A.U. i ORANGE ESPAÑA
COMUNICACIONES FIJAS, S.L, en base als arguments i fonaments jurídics continguts als
informes jurídics a que fa referència la part expositiva d’aquest dictamen, i que
s’acompanyaran a la notificació d’aquest acord, als efectes de la seva motivació.
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SEGON.- Desestimar, en base als arguments i fonaments jurídics continguts, en l’informe
abans esmentat, la mesura cautelar sol·licitada, consistent en la suspensió de l’executivitat
de l’acord municipal impugnat, atès que la causa invocada no concorre en cap del supòsits
de nul·litat de ple dret de l’art. 117.2 de la Ley 39/2015 d’1 d’octubre (LPACAP) i perquè
l’acord d’aprovació provisional no és susceptible de produir danys i perjudicis d’impossible o
difícil reparació als recurrents.
TERCER.- Comunicar els anteriors acords a la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’àmbit
metropolità de Barcelona, juntament amb el recurs de reposició presentat pel Sr. A. G. M.,
actuant en nom i representació de les societats ORANGE ESPAGNE, S.A.U. i ORANGE
ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L., així com els informes jurídics emesos, als
efectes del que disposa l’art. 112.1 de la Llei 39/2015, de LPACAP.
QUART.- Notificar els anteriors acords a les societats ORANGE ESPAGNE, S.A.U. i
ORANGE ESPAÑA COMUNICACIONES FIJAS, S.L i a FIRA 2000, SA.
CINQUÈ.- Traslladar aquests acords al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes
Estratègics i Hisenda i a l’Agència de Desenvolupament Urbà.”

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS i PRECS i
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
L’Alcaldessa obre un torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants
dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Volíem fer referencia als decrets de 18 de juny de renúncia del Sr. Jaume Graells, de la
renúncia de Cris Plaza, regidor adjunt d’Esports, designació del nou tinent d’alcalde de
l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut al Sr. Fran Belver.
Aquestes setmanes malauradament la nostra ciutat ha ocupat novament portades per un
possible cas de corrupció i males praxis econòmiques al Consell Esportiu de l'Hospitalet.
Aquest cas encara a mans de la Fiscalia Anticorrupció i de la justícia, va originar la detenció
del Director del Consell Esportiu i també del segon Tinent d’alcalde i del regidor d’esports.
Van ser detinguts i posats en llibertat amb càrrecs molt greus com són per exemple, la
desviació de fons públics, la malversació, la apropiació indeguda, i la falsedat documental,
entre altres delictes.
Alcaldessa davant aquests fets i partint de la presumpció d'innocència dels acusats li
demanem transparència i tolerància zero amb la corrupció. Malauradament Alcaldessa vostè
no ha estat transparent. En primer lloc, en el moment que la Policia Nacional feia l'escorcoll
a les dependències del Consell Esportiu que estan ubicades al mateix lloc que la Regidoria
d'Esports el seu govern ens manifestava que desconeixia els motius d’aquests escorcolls.
Dons fals, vostès tenien indicis i sospites que l'escorcoll estava relacionat amb les possibles
irregularitats econòmiques del Consell Esportiu que li va traslladar el Sr. Jaume Graells a
principis del mes de febrer.
En segon lloc, vostè ens va amagar la detenció de dos regidors del seu govern i la seva
posada en llibertat. Aquest grup municipal es va assabentar pels mitjans de comunicació.
En tercer lloc, també vostè ens nega documentació comptable, documents, auditories del
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Consell Esportiu durant el període 2016-2019. Tampoc la documentació de l’auditor. Quan
els hem demanat ens ho han negat. També ens van traslladar que ens farien arribar el
sumari quan s'aixequés, tampoc ho han fet ni vostè ni els acusats.
Quart, vostè va tardar més de dos dies en donar explicacions als grups municipals i
compartir la informació que Jaume Graells havia denunciat irregularitats econòmiques en la
gestió del Consell Esportiu. Des d’Esquerra Republicana volem fer una pregunta, perquè va
trigar tant de temps, més de tres setmanes en encarregar l'auditoria al Consell Esportiu? El
Jaume Graells li va notificar les irregularitats el 4 de febrer i no va dir res fins a finals de
febrer.
Li demano transparència, que no s’amagui, que doni explicacions a veïns i veïnes. Perquè
veuen a la televisió com sortim a les noticies por possible cas de corrupció.
Afegim llums i taquígrafs, i que depuri responsabilitats en el seu govern si finalment es
confirmen aquests delictes.
Li demano que preservi la institució i la tasca del Consell Esportiu que mou a més de 6.000
nens i nenes en el consell escolar i promou l’esport base com cohesió social.
També li demano, canvis en la comissió del Consell Esportiu, canvis en la directiva, que
actualment esta formada per regidors del seu govern i representants d’entitats que tenen,
gairebé tots el carnet del partit dels socialistes. Li demano una comissió directiva amb la
oposició i també les principals entitats esportives de la nostra ciutat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
D’entrada Sr. Garcia li demanaria que quan parli d’això no parli de possibles, parli de
presumptes, no sigui que al final les coses, els problemes s’estenguin.
Després pot vostè plantejar el que consideri, faltaria més. Però crec que de falta
d’informació, de falta de transparència, en aquest govern no ho pot fer. Jo des del minut 1,
des de que en vaig personar jo, li dic jo perquè vaig anar jo al carrer Digoine. Quan va
arribar la policia jo hi era allà i vostès, tots els portaveus van estar al cas, perquè jo mateix
vaig anar facilitant la informació.
A vostè no li sembla suficient, això no li dic, però no digui que no se li va donar informació.
Des del minut 1, a vostè i a tots els portaveus. Algun portaveu, en algun moment, perquè
sortia en algun mitjà d’informació o similar, preguntaven i jo contestava a tots els portaveus
el que sabíem.
Una altra cosa és que vostè vulgui que jo li digués allò que volia o allò que vostè a lo millor
sabia però jo no.
Clar, si jo no ho sé, no ho puc explicar. Tota la informació que vam tenir disponible quan
vostès demanaven, dèiem, escolta no tenim el sumari. Vostè està dient enviï’ns el sumari, el
sumari quan s’aixeca el secret de sumari, suposo que això ho sap, se li dóna a les parts. No
és un document públic que es penja en una pàgina web perquè accedeixin tothom. I això es
fa servir d’aquesta manera. Quan la Sra. Alcaldessa va rebre del Sr. Graells uns documents,
va entendre que allò estava dintre de un procés judicial, i el que va fer és, remetre al jutge,
no a vostè, sinó al jutge. És possible que no li sembli bé però era lo correcte en una situació
d’aquestes característiques.
Vostè no és jutge, no és part, per tant, informació tota la que tinguem, tota la que podem
tenir. Va ser vostè que va rebre una documentació anònima i la va portar al jutjat. Aquella
documentació la va compartir amb el conjunt de portaveus municipals?
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Si va ser així, a mi no me la va enviar. I em fa l’efecte que a la resta de portaveus tampoc.
Està fent ocultació, vostè no és transparent, vostè té alguna cosa a amagar? Perquè d’això
que ens acusa a l’equip de govern, és el que va fer vostè amb una documentació anònima.
Així ho va dir, jo ho vaig llegir en algun comunicat seu i de la seva formació política. Per tant
miri, lliçons de transparència ni una. Vostè ha demanat que se li donin els comptes del
Consell Escolar, del Consell Esportiu. Del Consell Esportiu aquest Ajuntament no li pot
donar els comptes. Ho ha de demanar al Consell Esportiu. El que sí li hem dit i això ho ha
amagat, li hem dit de les subvencions que aquest Ajuntament li ha donat al Consell Esportiu,
si vostè les vol, li donarem. Quines són les subvencions. Quines han estat les auditories,
quin ha estat el resultat de tot el que hem fet des de l’Ajuntament cap al Consell Esportiu.
Si vostè això ho necessita, demani que li donarem. D’això vostè no ha dit res, s’ha limitat a
dir que no li hem donat els comptes del Consell Esportiu.
Com vostè sap els consells esportius tenen caràcter comarcal, excepte el Barcelonès que
està dividit en tres i allà són els propis consells els que tenen una representació, una part de
l’administració i una altra part del teixit associatiu, de les escoles públiques, de les
concertades i de les federacions. Aquí està exactament igual, hi ha una part dels membres
que els proposa l’ajuntament i el conjunt de la junta directiva del Consell Esportiu és qui
llavors tria als càrrecs. I són els qui aproven els pressupostos, les liquidacions, fan tota
l’activitat.
Vostè vol saber què hi ha en aquella entitat, com sembla que ara té molt interès en saber el
que passa a totes les entitats de la ciutat, doncs miri, ja li estalvio, no ens ho demani a
l’ajuntament, demani-ho a totes i cadascuna de les entitats. Que cada entitat li enviï a vostè
els pressupostos de les seves liquidacions, els seus comptes perquè les entitats cadascuna
es governa amb els seus òrgans de govern. Inclou també el Consell Esportiu.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Ja veig. No sé si és l’alcalde el Sr. Belver. Li faig preguntes a vostè, Alcaldessa, i em
contesta el Sr. Belver. Des d’Esquerra Republicana hem demanat informació, per això hem
demanat informació comptable, els convenis, liquidacions, actes del consell i també la
informació que va enviar l’Alcaldessa a l’auditor. El govern ens ha negat aquesta informació.
Que la hem de demanar al Consell? La demanarem. Perquè vostès ens neguen la
informació.
Vostè no va dir la veritat en el seu moment, del registre en el moment del escorcoll, van dir
que no sabien però vostès tenien indicis que en el mes de febrer el Sr. Jaume Graells, va
posar en coneixement de l’Alcaldessa possibles irregularitats, per tant sí que tenien indicis
de que perquè havia entrat la Policia Nacional. També ens va amagar el dimecres que van
ser detinguts i posats a disposició judicial dos regidors amb càrrecs. Ens ho va amagar.
Va ser aquest regidor qui li va manifestar i continuava manifestant que no sabia res. Sí que
sabien que havien detingut a dos regidors d’aquest ajuntament i posats en llibertat amb
càrrecs. Per tant li reclamem transparència total. Que compleixin això que han dit a la Junta
de Portaveus, la documentació del sumari, no ho vaig dir jo, ho va dir l’Alcaldessa i les
persones presumptament acusades d’aquest delicte.
Per tant, demanem des d’Esquerra Republicana transparència, rigor per tal d’esclarir els fets
i que la ciutadania de L’Hospitalet sàpiga la veritat del que ha passat al Consell. Avui és una
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causa judicial amb acusacions molt greus a membres del seu govern, de la Sra. Marín, que
una vegada més no dóna respostes a les preguntes que li fem com a grup municipal, des
d’Esquerra Republicana.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sr. Toni García, transparència tota però no ens inventarem ni els fets ni els documents ni
res per donar-li satisfacció a vostè. El que tinguem, que tinguem coneixement com
administració estarà al seu abast, com ho ha estat sempre.
No tenim l’habilitat de moure’ns en l’àmbit judicial perquè els termes siguin exactes, però ja li
dic el que tenim coneixement, des del punt de vista institucional i podem compartir perquè
sigui públic, vostès, seran els primers en saber-ho. Però ni inventarem evidències, ni
aportarem coses que no tenim per aportar.
I en el tema del Consell Esportiu, li torno a repetir, els temes del Consell Esportiu li han de
respondre el Consell Esportiu, nosaltres no aprovem el pressupost del Consell Esportiu.
Nosaltres li donem una subvenció en base a una sol·licitud, la justifica i s’audita, vol aquesta
documentació? Demani dels anys que vulgui i li facilitarem.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Li demano Alcaldessa que respongui vostè. Perquè al final pensarem que l’alcalde
d’aquesta ciutat és el Sr. Belver, al qual, vostè ha delegat totes les seves funcions. Per tant,
d’Esquerra Republicana li fem preguntes i respon el Sr. Belver.
Tornem a demanar tota la documentació, ho farem per escrit, farem arribar novament
aquesta petició, i espero que facin arribar la documentació. No vulguin separar el Consell
Esportiu com si no tingués res a veure amb l’ajuntament de L’Hospitalet. És una entitat que
forma part de l’ajuntament, que comparteix instal·lacions, i a més si no fos així perquè la
Sra. Alcaldessa demana fer una auditoria al Consell Esportiu quan diu, que aquesta entitat
no forma part de l’ajuntament. Li reclamem transparència i per això li demanem que ens
faciliti tota la informació comptable, convenis, contractes, la documentació que l’Alcaldessa
va enviar a l’auditor. Tot, perquè sigui un procés transparent i es pugui garantir l’accés a la
informació per part d’aquest grup polític, que en aquests moments no estan actuant amb
transparència en aquest cas.

SRA. ALCALDESSA
Miri Sr. García, transparència total i absoluta. I no repeteixi coses que són mentida,
l’Alcaldessa no ha enviat absolutament res a ningú, ni a l’auditor, ni a ningú. Només
únicament i exclusiva a la jutgessa, com a conseqüència d’una documentació que entenia
que no sabia perquè s’havia portat a l’alcaldia i tal com va arribar, es va remetre a la
jutgessa.
No tinc absolutament cap informació, ni cap documentació més. Si té alguna documentació
l’alcaldia, la té l’ajuntament. Demani allò que cregui convenient, cap problema, a vostès i a
tots els portaveus que estiguin a l’ajuntament.
Repetim, a veure si ho entenem, el Consell Esportiu és una entitat, no és l’ajuntament de
L’Hospitalet. Si vostè no entén la diferència entre el consell i l’ajuntament, doncs li ofereixo a
tots els tècnics de l’ajuntament per a què li facin veure la diferència que existeix.
L’Alcaldessa no és Alcaldessa o no ostenta cap representació al Consell Esportiu, no ho ha
fet mai, Núria Marín mai no ha format part d’aquell consell, ni ara, ni en tots els anys que
porto de regidora en aquest ajuntament. Per tant, no digui que l’Alcaldessa va remetre cap
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informació a l’auditoria, és mentida. L’Alcaldessa no ha encarregat cap auditoria, no podia. A
veure si ho entenem, va ser l’òrgan que gestiona el Consell Esportiu qui va encarregar
l’auditoria.
El Sr. Graells, el Sr. Plaza i el Sr. Alcázar formen o formaven part d’aquest consell. Ells
poden explicar qui va encarregar o com aquesta auditoria.
El que sí és evident, ho hem explicat per activa i per passiva, té ganes d’aprofitar, ho sap
perfectament. La informació que té aquesta alcaldia, la tindrà vostè, la tindran tots els
membres del consistori. Jo no tinc res a amagar, actuaré amb total transparència i amb tota
la informació de que disposi. Amb això no perdi el temps, no es compliqui la vida, perquè no
tindrà absolutament res.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
Ara sí, finalitzem aquest punt i passem al punt 11.
ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 20 DE MAIG AL 16
DE JUNY DE 2020, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 4807 AL 5823.
AJT/2380/2020
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels decrets dictats
per l’alcaldia i les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de
govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del número 4807, de
data 20 de maig, al número 5823, de data 16 de juny 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
L’Alcaldessa obre un torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants
dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Es para hablar del acuerdo de la Junta de Gobierno Local reunida el 3 de junio. Vemos con
preocupación que la Junta de Gobierno Local reunida el 3 de junio, ha aprobado la tercera
adenda del convenio firmado con la Generalitat en 2017 para construir la escuela Paco
Candel, y ya se vislumbra en el propio expediente la aprobación el año que viene de la
cuarta adenda, cuando esto se trata de una necesidad urgente de construir una escuela
actualmente íntegramente en barracones, le recordamos a todos.
Para el poder político esto puede representar una inauguración de un equipamiento
educativo en el que a lo mejor los tiempos se valoran en función de las conveniencias
electorales, pero para una generación de niños implica, cuatro cursos de retraso de una
educación en un centro digno, implica para una generación de niños que su escolarización
en la educación primaria pueda ser enteramente en barracones y esto desde Ciudadanos
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nos parece inadmisible.
Por este motivo rogamos al gobierno municipal que haga todo lo que esté en su mano para
poner en marcha la escuela Paco Candel lo antes posible.
Desde Ciudadanos ya sabemos que la Generalitat tiene muchas competencias y es una de
las mayores administraciones para acabar con barracones, por eso hace pocos meses les
presentábamos una propuesta en los presupuestos, a la que los independentistas en este
caso, votaban en contra. Nosotros proponíamos suprimir todos los barracones.
No queremos ver, no nos gustaría, que el año que viene la Junta de Gobierno Local tenga
que prorrogar de nuevo el convenio porque siguen paralizados los trámites en el
Ayuntamiento. Como decía, la Generalitat también tiene sus competencias,
lamentablemente, muy dejadas de la mano, pero este ayuntamiento también tiene las
suyas. Y desde Ciudadanos les apretamos para que hagan todo lo posible para que esto no
se retrase más.
Si ustedes necesitan colaboración, apoyo para reclamar a la Generalitat que invierta lo
suficiente en las escuelas de nuestra ciudad, recordamos aquí que hemos pasado de 2 a 6
escuelas con barracones. Además de las necesidades propias lamentablemente por la
pandemia. Por favor hagan también todo lo que esté en su mano para que esto no se
retrase más.

SRA. ALCALDESSA
Tomamos nota de su disposición a ayudarnos a conseguir esta escuela, que, por otra parte,
hace muchos años que luchamos y reivindicamos para que se consiga.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
Passem al punt 12.

ACORD 11.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 21, 22, 23 i 24, DE 27 DE MAIG
i 3, 10 i 17 DE JUNY DE 2020. AJT/2403/2020
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. Les sessions són
les corresponents als números 21, 22, 23 i 24, de 27 de maig i 3, 10 i 17 de juny 2020,
respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de les
quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 12 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

…/…

49

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Respecto al punto numero 12, dar cuenta, des del PP ens donem per assabentats de les
actuacions que ens notifiquen i esperem que en un futur proper que s’ampliï informació a les
reunions del pacte de ciutat. Quines mesures cal mantenir, quines no, comentar-les d’una
manera més extensiva.
En qualsevol cas per exemple, tenim constància de que el telèfon d'atenció als autònoms,
ha rebut més de 586 consultes. També ens agradaria saber, i ho tractarem en futures
reunions de pacte de ciutat, la concreció d’aquestes trucades. Si a lo millor són ajuts,
informació complementaria, etc. Són temes que tindrem que tractar en un futur proper a les
reunions de pacte de ciutat. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sobre el punt 12, voldríem fer diferents consideracions. La situació a la nostra ciutat és
critica, hem vist com ha augmentat l’atur, la bretxa digital i també en aquests moments, molt
important, que amb el pacte de ciutat podem desenvolupar polítiques que vagin en la
direcció de garantir els drets i d’impuls a l’economia de la nostra ciutat.
Creiem que hi ha aspectes que aquest govern pot fer ja de manera immediata com: donar
suport als restauradors i al petit comerç.
Aquest Ajuntament a data d’avui encara ha estat incapaç de formalitzar un paquet d’ajudes
als establiments de la restauració i al petit comerç de la nostra ciutat.
Els restauradors s’han reunit amb vostès, fa gairebé 15 dies, els han plantejat les seves
preocupacions, les seves propostes, igual que han fet les diferents associacions de
comerciants.
I a data d’avui encara no tenen resposta a les seves justes peticions, per tant li demanem
alcaldessa: que escolti, que dialogui, i que acordi amb els comerciants i els restauradors
polítiques valentes.
Des d’Esquerra Republicana, ja els hi hem plantejat fa mesos, que han de rebaixar els
impostos municipals i també desenvolupar un paquet d’ajudes econòmiques per al sector de
la restauració i els comerços de la ciutat per reactivar l’economia local.
Ho han fet altres municipis en el nostre entorn, ajuntaments governats per Esquerra
Republicana de Catalunya, però també per ajuntaments governats pels socialistes. Per tant,
calen mesures per al present.
També dir que, les polítiques que han desenvolupat a l’espai públic durant aquesta crisi han
estat un desastre, som la ciutat amb més densitat de tota Europa, a la nostra ciutat no
2
2
arribem ni als 6 m de zona verda, quan l’OMS recomana entre 10 i 15 m de zona verda per
habitant.
Vostès des de les fases inicials de la desescalada s’han negat a tancar carrers per garantir
sortides segures i guanyar espais pels vianants i les famílies.
Quan ho han fet, ho fan tard i malament. Per tant, ho han fet també a pocs carrers, i els que
diuen que han tancat, realment, no ho han estat perquè han deixat circular cotxes. Ha estat
un nyap de l’ajuntament.
Han fet un nyap, han estat incapaços de fer les iniciatives que han fet en el nostre entorn
metropolità com a Barcelona, Santa Coloma, Viladecans, Sant Cugat i Cornellà.
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Respecte al 010, manifestar també que, vostès tampoc han reforçat el suficient el telèfon
010 durant aquesta crisi. Molts ciutadans han vist com contactar per fer un tràmit era
impossible. I per tant els tornem a demanar que reforcin aquest servei amb més personal.
És l’únic canal de comunicació que tenen els ciutadans i que el reforcin amb més personal.
Estem davant d’una emergència social, per tant calen polítiques valentes, algunes que es
poden implementar ja en el present, ajudar al nostre comerç i esperem que els treballs que
iniciem en el pacte de ciutat també serveixin per un impuls econòmic i redefinir un model de
ciutat més just, més sostenible i que faci front a la crisi provocada per la COVID-19.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Seré muy breve. Nos damos por enterados. Decir que, precisamente en esta ocasión,
hemos estado pendientes de lo que ha hecho el gobierno. No lo ha hecho mal del todo, se
ha volcado. Siempre hay cosas mejorables, que no se han hecho bien del todo pero claro,
no se puede hacer todo.
Estoy especialmente satisfecho porque tenía contacto cada día con el Sr. Pepe Castro, sé lo
difícil que es gobernar esta ciudad, la gran mayoría ha cumplido con sus obligaciones. Hubo
momentos críticos que la Guardia Urbana paraba, recriminaba, se ha hecho todo lo posible
para contener.
Precisamente, en esto no veo la crítica. Creo que en esta ocasión, todos, hasta la oposición,
hemos estado con el gobierno, dando la talla. Algunas cosas se habrán escapado, claro, era
muy difícil. Quiero manifestar que en esta ocasión estoy satisfecho con el trabajo que se ha
hecho y he tenido contacto permanente desde el confinamiento.
Algunas cosas podíamos haber ido más allá, pero en términos generales, estoy satisfecho
con lo que se ha hecho.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Continuant amb el que deia el Sr. Miguel García, estic convençut que com a govern de la
ciutat, hem pogut fer coses millor, hem pogut arribar a més llocs i fer-ho amb major celeritat i
ser més eficaços segur.
Estic totalment convençut però també, convindran amb mi que pràcticament cada dia ens
despertàvem amb novetats, ens tenien que anar adaptant. No teníem ni mitjans, ni recursos,
ni coneixement previ de com gestionar una situació d’aquestes característiques.
Crec que s’han fet moltes coses, segurament ja els hi dic jo i demano disculpes en nom del
govern municipal a tots aquells ciutadans i ciutadanes que no s’hagin sentit prou ben atesos
o prou o ràpidament ben atesos per part d’aquest Ajuntament. Però crec que déu n’hi do la
feina que s’ha fet.
El que em sap més greu, és que se’ns facin requeriments per part de qui també té algunes
responsabilitats que també ha incomplert.
La bretxa digital, parlant en l’àmbit de l’educació, l’ajuntament va posar 500 tablets, amb 500
connexions per a nens i nenes, perquè poguessin continuar el curs a partir d’establir-se
aquest mecanisme per poder tirar endavant.
Em poden dir quants va posar la Generalitat a l’Ajuntament de L’Hospitalet? Jo els hi puc
donar una referència de tots els EPIs que del mes de març al 30 d’abril, l’Ajuntament va
facilitar a les residències de gent gran o de persones amb discapacitat. Em poden dir
quantes va donar la Generalitat, que és competència seva?
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Ens estan demanant, i bé que fan, que ajudem i fem polítiques actives amb els comerços i
activitats econòmiques de la ciutat, poden dir-me quines han estat les mesures implantades
per la Generalitat? Ara no em ve cap al cap. Segurament estaré mal informat.
Quan diuen que el 010 no ha estat prou, estan parlant de fer un refós com el que ha fet el
012? Estan parlant de que l’empresa que fa el 010 no és prou bona? Per cert és la mateixa
que atén a la Generalitat. Això és el que estan demanant? Que deixem de prestar el servei a
través del 010, i ho fem a través del personal de l’Ajuntament? Ho farem cinc minuts
després de que ho faci el govern de la Generalitat.
Per tant, qui no té o no ha tingut mai cap responsabilitat, pot demanar més coses que aquell
que les té, i les ha incomplert sistemàticament totes.
Els ajuntaments, i aquest també, han tingut que fer allò que no li toca perquè a qui li toca no
hi era. Estaven en altres guerres, estaven en altres batalletes. I qui estava donant la cara i
qui estava donant la cobertura a la gent que ho necessitava, ho feia l’administració local,
perquè l’administració de la Generalitat no hi era. I ens volen donar lliçons? Ni una, ni una.
Quan vostès hagin complert amb totes les seves obligacions, vingui a demanar les nostres.
Mentrestant farem tot el que puguem per arribar als ciutadans i ciutadanes, no per un tema
d’administració, no perquè li toqui a vostès o a nosaltres. Això és el que fem i farem malgrat
masses vegades, trobar-nos massa sols.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpidament. Ja sabem que aquest ajuntament tot ho fa bé, i que les altres
administracions tot ho fan malament. Únicament tenen retrets cap a la Generalitat de
Catalunya, i no tenen cap a l’Estat espanyol.
Vostès ho fan tot bé i les altres administracions tot malament. Tenim molta sort, que el
ciutadà de L’Hospitalet té molta sort en que ho fan tot perfecte. Però no és així la realitat.
Hem manifest des del primer dia i amb la mà estesa per fer polítiques, per impulsar
polítiques. Moltes d’elles les hem parlat amb vostès, i totes les administracions, totes han
tingut encerts i errors perquè en aquesta situació de la COVID-19 ningú estava preparat per
fer-li front.
Nosaltres hem posat sobre la taula elements que veníem repetint durant moltes setmanes
per enfortir una sèrie de polítiques. I la Generalitat sí que li puc dir que en l’àmbit del
comerç, hi ha hagut una partida d’ajuda i veïns de la nostra ciutat, associacions de
comerciants s’han vist beneficiats.
Podríem fer una llista de les tasques que han fet a nivell de Catalunya i possiblement vostès
diran que la cosa no és així. Gracies tenim de la Diputació de Barcelona, tot i que també ha
fet coses que no ha acabat tampoc complint. Hi ha hagut municipis que no han rebut el
material. Però no entrarem, totes les administracions han tingut encerts i errors. Únicament
hem posat de manifest alguns elements que es tindrien que millorar en aquesta ciutat.
Vostè ha parlat del 010, li demano que compleixi la moció que es va aprovar a l’anterior
mandat, una moció que no va presentar Esquerra Republicana de Catalunya, si no recordo
malament van ser la CUP i Ciudadanos, on demanaven que el 010 es tornès a incorporar a
l’ajuntament. Ciutadans i ciutadanes es queixen que hi havia temps d’espera de més de 5 o
10 minuts. I jo he estat una de les persones que ho ha pogut comprovar in situ.
A més, l’únic que es proposava en aquest àmbit, és que es millori perquè és l’únic canal que
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tenen els ciutadans i ciutadanes per comunicar-se amb l’administració en aquest moment.
Igual que a l’espai públic. Han tardat en tancar carrers i quan ho han fet, ho han fet
malament. I s’ha de dir, no han sabut copiar iniciatives que s’han fet a altres ciutats, on
també governen els socialistes i han estat un èxit, per guanyar espai i tenir sortides segures.
Per tant, són propostes de millora. Ja sabem que vostès ho fan tot bé i perfecte, són les
altres administracions que s’equivoquen.

SRA. ALCALDESSA
A mi em sobta molt, li dic Sr. García, la seva intervenció. Perquè en aquest tema hem
intentat des del primer moment, sumar i treballar plegats. Tots els grups polítics volíem
remar cap a la mateixa direcció. A mi em sobta sincerament. Hi ha una via d’interlocució,
pensava que fluïda, sincera. I en aquest cas, no només per afrontar la pandèmia sinó les
fases posteriors.
Vostè pot dir el que cregui convenient però és que diu coses que no són certes, ni s’ajusten
a la veritat. Aquí hem col·laborat totes les administracions i hem intentat sumar i tirar en la
mateixa direcció. Si jo expliqués o digués tot el que penso de la gestió de la Generalitat de
Catalunya, doncs segurament a vostè no li agradaria.
Hi ha hagut errors per mi, reconeguts per tothom, de temes tant importants com han estat el
tema de les residències. I el que hem fet és, estendre la mà, des dels municipis i ajudar des
de les altres administracions, com és la Diputació. Li agradi o no li agradi. Ho pot preguntar
als seus propis companys que estan governant en aquestes matèries. Pregunti a la
consellera Vergés, pregunti, al Sr. Bargalló, de fet unes polítiques educatives que tothom
reconeix com fantàstiques en aquesta situació de pandèmia.
No es tracta de dir que una administració ho ha fet fantàstic i una altra no, es tracta de dir
les coses, on hi ha mecanismes per fer-ho. I jo creia que en aquest ajuntament, s’havia fet,
que tots els grups polítics diguéssim el que es podia fer, no per fer política en el pitjor sentit
sinó per ajudar als ciutadans i ciutadanes i defensar els seus interessos.
Veig Sr. García, ho lamento, que el seu grup polític ha sortit d’això. Veig que fa una crítica
que ni entenc ni comparteixo i totalment injusta. Això vostè ho sap.
Cadascú escull els camins que consideri oportuns. Vostè té tot el dret del món de fer les
crítiques, totes les mentides. Però li diré que la veritat té un camí. I per tant arriba més aviat
que tard i tot es posarà en el seu lloc.
Sincerament no acabo d’entendre la seva posició. La crítica a mi no em preocupa, si és una
critica constructiva, és sana, però ha d’haver un sentit real d’intentar superar els problemes.
No li trauré raons, segurament té raó en algun aspecte que hagi dit. Podíem haver corregut
més en alguna situació, és possible que el 010 hagi estat un sistema que no hagi funcionat
perfectament. Però fer d’això un discurs alarmista, com si l’Ajuntament de L’Hospitalet fos
un desastre. No m´ho prenc com personal, però li puc dir que hi han hagut molts tècnics,
moltes persones a peu de carrer, treballant i esforçant-se, i em sembla molt injust que faci
un discurs tremendista quan no té raó.
En tot cas, és la seva política, anirem clarificant tots el temes que ha anant comentant.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
A veure, nosaltres aplaudim les mesures que han desenvolupant i les valorem positivament.
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L’únic que estem posant sobre la taula, aspectes que calia millorar. El tema del 010, el de
l’espai públic i el tema de donar suport al comerç i la restauració. Polítiques que es poden
continuar i desenvolupar en el present.
En cap moment, hem fet una intervenció destroyer cap a l’equip de govern, sinó de posar
elements que cal millorar en aquesta ciutat. Hem dit les bones accions polítiques i hem estat
els primers en aplaudir-les.
Per tant, no fem discurs en contra de l’Ajuntament, fem discurs per millorar aquells aspectes
que s’han de millorar a la nostra ciutat, com el 010, espai públic i comerç.
Per això continuarem treballant en el pacte de ciutat, per fer polítiques valentes per tal
d’ajudar a la nostra gent per sortir de la COVID-19. No digui coses que no hem dit.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, segurament és que no l’hem entès. En tot cas, si són crítiques en positiu,
intentarem resoldre-les immediatament. Si vostè té esperit col·laborador, és el millor que es
pot tenir per els ciutadans i ciutadanes d’aquesta ciutat.
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.

ALTRES MESURES EXCEPCIONALS COVID-19
ACORD 12.- DONAR COMPTE AL PLE DE LES MESURES ACTUALITZADES
ADOPTADES PER FER FRONT AL CORONAVIRUS (COVID-19) A L’HOSPITALET.
AJT/24194/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“DONAR COMPTE AL PLE DE LES MESURES ACTUALITZADES ADOPTADES PER
FER FRONT AL CORONAVIRUS (COVID-19) A L’HOSPITALET. AJT/24194/2020
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març (BOE núm. 67, de 14/03/2020), ha
declarat l’estat d’alarma a tot el territori espanyol, amb la finalitat d’afrontar la situació
d’emergència sanitària provocada pel coronavirus COVID-19, vigent per la prorroga del
Reial Decret 555/2020, de 5 de juny.
L’Alcaldessa-Presidenta, DONA COMPTE AL PLE de les mesures adoptades per
l’Ajuntament de L’Hospitalet davant la COVID-19, per contribuir a detenir la pandèmia i que
es troben detallades en el document signat per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M.
P. L., i que és del tenor literal següent:
“Mesures adoptades per fer front al CORONAVIRUS (COVID-19) A L’HOSPITALET
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.
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Els Serveis Socials continuen prestant serveis per via telefònica, amb cita prèvia mitjançant
el telèfon 010. 38.468 trucades ateses.
2 Coordinació dels Serveis Socials municipals, CAP i hospitals.
Els Serveis Socials municipals treballen en xarxa i de manera coordinada amb els
treballadors i les treballadores socials dels centres d’atenció primària de la ciutat i dels
hospitals per donar suport a les persones i famílies que pateixen alguna situació d’ingrés,
aïllament o quarantena, i per poder completar amb assistència social el seguiment i
l’evolució de les persones i les seves necessitats.
3 Dispositiu especial d’atenció a les persones dependents.
El Servei d’Atenció a Domicili (SAD) incrementa l’atenció en 312 persones i garanteix els
serveis a les més de 2.000 persones ateses habitualment a casa seva. El servei també
subministra el menjar a part de les persones més vulnerables que fins ara dinaven als
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.
Des de l’inici de l’estat d’alarma l’Ajuntament ha destinat prop de 700.000 euros a aliments.
La demanda d’aliments ha crescut de manera molt acusada (actualment representa el 96 %
de les demandes a Serveis Socials). Les entitats del tercer sector fan la distribució
d’aliments a la ciutat.
Es fan aportacions econòmiques directes mitjançant transferència bancària a famílies amb
menors que no perceben beca menjador del Departament d’Educació (més de 900 menors).
S’envia menjar a domicili a persones dependents i majors de 65 anys, amb un increment del
62%.
Es reparteixen 204 menús diaris, que es fan arribar al centre d’acollida per a persones
sense recursos Els Alps. L’Ajuntament posa en marxa un nou dispositiu per repartir menjar
preparat, que complementa altres ajudes ja planificades pels serveis d’atenció social.
Aquest dispositiu especial —que es va iniciar la primera setmana d’abril— ha beneficiat 789
famílies i més de 2.300 persones. S’han entregat 41.383 àpats preparats.
El repartiment de menjar preparat garanteix que els infants mengin un àpat equilibrat cada
dia i, alhora, abasteix de menjar tots els membres de la família. A més, és l’única opció per a
aquelles persones que viuen en habitacions rellogades i que no poden cuinar. Els menús
preparats es distribueixen en dos punts de la ciutat, tenint en compte el volum de famílies
beneficiàries, les possibilitats de compliment de les mesures de seguretat i sempre establint
hores prefixades per evitar concentracions de persones.
Creu Roja de L’Hospitalet, amb el suport econòmic de l’Ajuntament, ha ampliat el dispositiu
per atendre altres famílies vulnerables i s’ha traslladat a un espai del Centre Cultural Tecla
Sala, on assisteix unes 370 famílies setmanalment, unes 180 més de les que atenia abans
de la situació d’alarma sanitària. Es preveu que se’n puguin beneficiar unes 720 famílies.
Aquí es distribueixen aliments tres cops per setmana.
Gasol Foundation, World Central Kitchen i la Fundació del Grupo Ebro Foods distribueixen
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500 menús saludables diaris entre famílies de L’Hospitalet en situació de vulnerabilitat (del 4
al 25 de juny). L’acció s’ha dut a terme gràcies al treball en xarxa amb l’Associació
Educativa Ítaca, l’Esplai la Florida, el Club Infantil i Juvenil Sanfeliu-Sant Ildefons, la
Fundació La Viña i Càritas, a més dels serveis socials municipals.
6 Atenció personalitzada per a les persones usuàries dels centres de dia.
Davant el tancament, per part de la Generalitat, d’aquests serveis, l’Ajuntament ha contactat
amb totes les persones usuàries per avaluar les seves necessitats. Com a resultat d’aquesta
anàlisi, s’han donat d’alta més d’un centenar de teleassistències.
7 Reforç del Servei de Teleassistència.
Es fan trucades de control a les persones usuàries per tal de garantir el seu benestar i
s’instal·len 251 serveis de teleassistència a través de la línia 900 de la Diputació de
Barcelona.
8 Suport a les residències de gent gran de la ciutat.
Les residències de gent gran acullen el col·lectiu més vulnerable i colpejat per aquesta crisi
sanitària. Com a Ajuntament, s’està fent seguiment telefònic diari de la situació de
cadascuna de les residències de la ciutat, s’ha demanat a la Delegació del Govern que
l’UME de l’exèrcit desinfecti les instal·lacions de totes les residències i s’han facilitat les
desinfeccions amb empreses especialitzades en cas necessari. També se’ls ha ofert una
borsa de treballadors per poder cobrir les baixes de personal, tests de detecció ràpida de
coronavirus i equips de protecció procedents de la Diputació de Barcelona i de les diferents
donacions de particulars i d’empreses.
S’ha fet l’oportuna derivació, coordinació i seguiment amb el Departament de Benestar
Social així com amb el Catsalut, ICS i CSI.
9 Suport a les persones vulnerables en les seves necessitats bàsiques.
A través dels Voluntaris de L’H, es dona suport als col·lectius de risc per tal de portar la
compra a casa seva, baixar les escombraries, adquirir medicaments, etc.
10 Campanya de trucades a persones majors de 65 anys que viuen soles i a diferents
col·lectius. S’han fet 2.142 trucades.
11 Suport a les persones sense llar.
Els ajuntaments de L’Hospitalet i Barcelona han establert una línia de treball per reservar al
pavelló de la Fira unes places per a persones procedents del nostre municipi. La coordinació
es fa a través de l’Equip d’Emergències de L’Hospitalet, que avisa el Dispositiu Fira. Creu
Roja de L’Hospitalet s’encarrega de localitzar els candidats i lliurar-los un document de
derivació, i també els informa del dia i l’hora que poden accedir al pavelló de la Fira.
12 Atenció a les dones que pateixen violència de gènere.
Es fa un seguiment telefònic setmanal de les dones vinculades al Centre d’Atenció i
Informació a la Dona (CAID) per part dels professionals: treballadores socials i psicòlogues.
S’han fet 1.237 trucades.
Coordinació amb els serveis de tota la xarxa per donar resposta a les situacions que van
sorgint.
Un dispositiu de voluntaris, coordinats per l’Oficina del Voluntariat del Servei de Joventut, ha
distribuït en farmàcies i comerços d’alimentació cartells amb els telèfons d’ajuda per a dones
en situació de violència masclista.
Es dona suport a les activitats on line organitzades pel Dia Internacional contra l’LGTBI-fòbia
(manifest i vídeo de les entitats Alise, Bruixes, LHorgull i Observatori contra l’Homofòbia i
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altres iniciatives a les xarxes).
13 Suport als llogaters dels habitatges socials.
Per tal de facilitar la situació de les famílies més vulnerables que ocupen habitatges de
lloguer propietat de l’Ajuntament:
1) S’ha establert una moratòria en el pagament dels lloguers i/o una reducció del 50 %
del lloguer per a aquelles persones que no puguin fer front als pagaments durant un
màxim de 4 mesos.
2) S’ha suspès automàticament a la resta de propietaris el pagament de les seves
rendes, mentre duri l’estat d’alarma, i es difereix el pagament, un cop passi aquesta
situació, durant un màxim de 3 anys.
Així doncs, el rebut del mes d’abril ja no s’ha girat i s’ha començat a informar les famílies en
funció de la seva situació. S’ha establert un tràmit online per poder fer les peticions.
Mesures 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.
L’equip de Protecció Civil ha repartit més de 80.000 elements de material sanitari (guants,
màscares, bates i protectors per a residents i persones cuidadores) en hospitals i
residències de gent gran i persones amb discapacitat.
17 Repartiment de 80.000 mascaretes als transports públics per evitar contagis.
Amb la col·laboració d’un equip de 75 voluntaris de Creu Roja L’Hospitalet, Voluntaris de
l’Oficina del Voluntariat i treballadors municipals.
Els voluntaris de Creu Roja i Voluntaris de L’H han fet 8.325 intervencions.
18 Atenció psicològica a la ciutadania.
L’Ajuntament ha habilitat el telèfon gratuït 900 922 272 per donar suport emocional i
psicològic a la ciutadania. Aquesta iniciativa ha estat possible gràcies a l’acord a què s’ha
arribat amb el Col·legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya.
19 Campanyes de donació de sang.
L’Hospitalet s’ha sumat al conjunt de municipis catalans que han ofert els seus espais per
garantir les donacions de sang a Catalunya durant aquests dies. L’edifici dels mitjans de
comunicació, a Santa Eulàlia, i l’edifici de l’Ajuntament, al Centre, han acollit tres 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
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la desinsectació i desinfecció, el servei de seguretat alimentària i el servei de salut
comunitària, quan es determina que és imprescindible i inajornable l’actuació.
21 Repartiment —de manera individualitzada a domicili— de 85.000 mascaretes
reutilitzables a les persones de més de 70 anys i a infants i adolescents de 3 a 14
anys, dos dels col·lectius més vulnerables al virus.
Treballadors i treballadores municipals
22 Establiment del sistema de teletreball per als treballadors i treballadores
municipals i de la gestió de servei a la ciutadania.
En aquests moments hi ha 1.000 professionals teletreballant i prop de 500 que treballen de
forma presencial.
23 Protecció dels treballadors i treballadores essencials.
S’han distribuït entre el personal municipal que presta serveis essencials —policia local,
Protecció Civil, serveis socials i personal funerari— equips de protecció individual com ara
mascaretes, bates, ulleres, guants i gel desinfectant hidroalcohòlic, un material que
garanteix que aquests professionals treballin amb garanties.
També s’han facilitat tests de detecció ràpida de Covid-19 provinents de la Diputació de
Barcelona a aquells treballadors i treballadores que presentaven simptomatologia, per part
del personal de la UPRL, Unitat de Prevenció de Riscos Laborals, així com un servei
d’atenció psicològica.
Aquesta protecció també s’ha estès a personal de residències i a personal d’empreses
proveïdores dels serveis municipals.
24 Reunions i consultes permanents amb els representants municipals i els delegats
de prevenció. UGT, CCOO, SPL i IAC-CATAC.
25 S’ha realitzat difusió i comunicació de la informació sobre Covid-19 a través de la
intranet municipal.
26 Mesures de neteja extraordinària dels centres de treball municipals.
S’ha reforçat la neteja dels espais municipals amb personal que realitza tasques presencials
en els casos on el personal manifestava símptomes.
27 Telèfon d’atenció psicològica.
Els treballadors municipals tenen a la seva disposició el telèfon d’atenció psicològica que ha
activat la Diputació de Barcelona per al personal laboral que presta serveis essencials.
Aquest servei s’ofereix a través del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya per mitjà del
telèfon 93 472 50 50. L’objectiu és escoltar, acompanyar i reduir l’estrès causat per la
situació d’emergència que viuen.
Mesures Econòmiques
28 El primer Ple virtual, el 29 d’abril, va aprovar destinar 1,5 milions d’euros a pal·liar
els efectes del coronavirus.
29 Modificació dels terminis de pagament dels principals tributs i suspensió de les
quotes de diferents serveis municipals.
S’han modificat els terminis de pagament dels principals tributs, IBI i IVTM. Les quotes de
les escoles bressol, l’Escola Municipal de Música-Centre de les Arts i poliesportius
municipals han quedat suspeses mentre no hi hagi activitat i se’n retornarà la part
proporcional corresponent al mes de març.
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Quant a les taxes que corresponen a les terrasses i als vetlladors de bars i restaurants i les
que s’apliquen en els mercats ambulants, es reduirà de les quotes la part corresponent al
temps durant el qual l’activitat o el servei han estat suspesos i/o tancats.
30 Posada en marxa d’una línia de telèfon gratuïta per a autònoms i empreses.
Els autònoms i les empreses disposen d’una línia telefònica gratuïta, 900 924 925, que
l’Ajuntament ha posat en marxa per atendre les seves consultes davant la situació d’alarma
a causa de la Covid-19.
L’horari d’atenció telefònica és de 9 a 14 hores. Les consultes també s’atenen a través del
correu electrònic covid19empreses@l-h.cat, que dona resposta en 24 hores hàbils. Des de
la seva posada en funcionament el 30 de març, ha rebut més de 490 consultes. 86 més
s’han atès per correu electrònic.
També tenen al seu abast un dossier que s’actualitza periòdicament i que recull les mesures
econòmiques impulsades per les diferents administracions públiques a la web
www.dinamitzaciolocallh.cat.
31 Coordinació amb els agents socials per analitzar l’evolució de la situació i de les
mesures que cal emprendre posteriorment.
L’Ajuntament, els sindicats UGT i CCOO i de les patronals AEBALL i PIMEC treballen de
forma coordinada l’anàlisi dels efectes sobre l’economia de la situació d’alarma a causa de
la Covid-19, en el marc del Pacte local per l’ocupació de L’Hospitalet. La voluntat és
treballar, de manera prioritària, en l’estudi de mesures, tant immediates com de futur, que
puguin ajudar a la reactivació econòmica i a la creació d’ocupació de qualitat a L’Hospitalet,
un cop es comenci a superar la crisi sanitària.
32 Obert un tràmit en línia perquè els restaurants puguin vendre menjar a domicili.
La mesura estableix un procediment d’emergència i provisional per adquirir la llicència per
tal de donar el màxim suport als restauradors locals. L’Ajuntament ha posat en marxa el
procés pel qual els establiments de la ciutat amb llicència de bar, restaurant o elaboració
d’aliments puguin preparar menjars per lliurar a domicili. Aquest tràmit es pot fer en línia o
des del web municipal.
La mesura —que ha estat possible gràcies a la coordinació de l’Àrea d’Ocupació, Empresa,
Turisme i Economia Social amb Activitats i Salut Alimentària de l’Ajuntament— té per
objectiu impulsar un sector molt castigat per la crisi sanitària de la Covid-19. Un cop rebudes
les peticions, el departament responsable es posa en contacte amb les persones
sol·licitants.
33 Llista actualitzada de bars i restaurants de la ciutat que ofereixen servei de menjar
a domicili (publicada al web de dinamització local i difosa per les xarxes socials).
34 Gornal Activa amplia l’oferta de formació en línia per a persones emprenedores i
pimes.
Als cinc cursos en línia que formen part del catàleg de formació per a pimes i persones
emprenedores, de la Diputació de Barcelona, s’hi afegeixen 10 cursos més que s’inclouran
al nou catàleg de formació per a persones emprenedores “Forma’t per emprendre”, un
itinerari formatiu que recollirà tots els cursos que s’impartiran des de Gornal Activa a partir
del mes de maig i durant tot el 2020.
L’objectiu és anar ampliant l’oferta de cursos en línia per continuar oferint formació a les
persones autònomes i pimes de L’Hospitalet.
35 Contractació.
S’està realitzant un estudi individualitzat de cada contracte per adaptar-lo a la normativa
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amb l’objectiu de vetllar pel manteniment de tots els llocs de treball.
36 Mercats municipals per garantir el subministrament d’aliments frescos.
Els vuit mercats municipals es mantenen oberts de dilluns a dissabte en horari de matí —de
8 a 13 hores— per garantir el subministrament d’aliments a la ciutadania.
Des de l’Ajuntament, s’han pres mesures d’higiene i prevenció per tal de preservar la salut i
la seguretat dels comerciants i de la clientela i frenar el nombre de contagis. S’han distribuït
4.000 guants de làtex, s’han difós falques a través de la megafonia, s’han col·locat rètols
informatius a tots els equipaments i s’han subministrat cintes adhesives per delimitar la
distància amb les parades.
S’han distribuït viseres i mascaretes als paradistes, amb col·laboració dels voluntaris de
LHUnits i de l’Associació de Dones Sant Josep.
Els dies de major afluència de públic, s’ha incorporat una persona a cada mercat per tal
d’incrementar la informació i vetllar pel compliment de les mesures de seguretat.
L’Ajuntament va distribuir mascaretes entre les persones usuàries dels vuit mercats
municipals els dies 8 i 9 de maig. Voluntaris de l’Oficina de Voluntaris de L’Hospitalet van
repartir 5.000 mascaretes higièniques dins d’una campanya de sensibilització envers la
necessitat d’utilitzar aquests elements de protecció.
A més, es nota un augment de comandes telemàtiques i una major sensibilització de
comerciants i clientela quant a la conveniència d’optar per aquest sistema. Així, bona part
dels mercats han incrementat el servei de repartiment a domicili —especialment adreçat a la
població en situació de risc—, i l’han difós a través de les seves xarxes socials.
37 Reducció de taxes de mercats ambulants i de parades de complements.
Pel que fa a les taxes de mercats ambulants i de les parades de complements dels mercats,
se’n reduirà de les quotes la part corresponent al temps durant el qual l’activitat o el servei
ha estat suspès i/o tancat.
38 Suport econòmic a les associacions de la ciutat.
Des dels ajuntaments s’ha negociat amb una entitat bancària una línia de crèdits tous
perquè puguin afrontar les seves necessitats.
39 Nova línia d’atenció telefònica per al comerç local.
L’Ajuntament de L’Hospitalet posa a disposició dels establiments comercials de la ciutat el
número de telèfon 93 402 60 24 per atendre tot tipus de consultes i resoldre dubtes
relacionats amb l’activitat comercial. Les consultes també s’atendran per mitjà dels correus
electrònics promocio-comercial@l-h.cat i mercats@l-h.cat.
A través dels dos canals —el telèfon i els comptes de correu— també s’oferirà informació de
les mesures vigents en cada nova fase del pla de desescalada.
40 Nova línia d’atenció telefònica d’atenció a persones aturades o en situació de
millora de feina
L’Ajuntament de L’Hospitalet —per mitjà de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social— ha activat el telèfon gratuït 900 924 879 per atendre consultes i resoldre
dubtes relacionats amb l’ocupació laboral. L’horari d’atenció d’aquesta línia de telèfon serà
de dilluns a divendres de 9 a 14 h, i els dimarts també de 16 a 18 h.
Aquest dispositiu permetrà fomentar l’atenció personalitzada i posar a l’abast de la
ciutadania un nou espai d’acompanyament virtual per atendre consultes en matèria
d’orientació laboral, assessorament en la cerca d’ocupació, millora de la qualificació i dubtes
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relacionats amb el món laboral, entre d’altres.
Mesures en espai públic
41 La Guàrdia Urbana ha posat l’èmfasi principalment en la informació, evitant
aglomeracions, controlant especialment els espais públics i evitant els
desplaçaments no autoritzats a peu o en vehicles. També ha actuat en el control
d’establiments i activitats econòmiques.
Des de l’inici del confinament, la policia local ha realitzat un total de 54.407 actuacions,
28.890 identificacions de persones i 22.126 identificacions de vehicles. El total de persones
sancionades per la Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional ha estat de
7.057.
S’han obert 508 diligències penals per resistència i desobediència, i han estat detingudes 83
persones per desobediència greu.
42 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.
43 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.
44 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.
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45 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.
46 Serveis funeraris/cementiri.
S’han hagut d’adaptar els serveis funeraris a les mesures excepcionals de l’estat d’alarma
pel que fa a la prohibició de vetlles i cerimònies fúnebres i la celebració de cultes religiosos.
A causa de l’increment d’incineracions, l’Ajuntament ha posat en marxa un contracte
d’adquisició per dotar el cementiri de 179 nous columbaris per dipositar-hi les urnes
funeràries. L’ampliació del servei permetrà atendre més sol·licituds —els 80 columbaris
actuals ja estan ocupats— i donar resposta a part de les necessitats creades a causa de la
pandèmia de la Covid-19.
També s’ha fixat un preu màxim de serveis funeraris —enterrament, 2.023 euros, IVA inclòs,
i incineració, 800 euros, IVA inclòs.
Amb l’entrada en vigor de les noves mesures d’alleujament de la fase 0, el Tanatori Granvia
ha reprès els serveis de vetlla i ha implantat un seguit de normes de seguretat a les seves
instal·lacions. Així, es limita la presència a un màxim de deu persones simultàniament a les
sales de vetlla, se n’evita l’ocupació de sales contigües, es posen a disposició de les
famílies mascaretes —que són d’ús obligatori a tot el recinte— i es redueix a un terç
l’aforament de l’oratori.
Pel que fa al Cementiri municipal, s’amplia l’entrada a deu persones als serveis funeraris,
amb ús obligatori de mascaretes.
47 Gestió de les mediacions amb les comunitats.
Des del Servei de Convivència i Civisme, s’ha actuat eficaçment en conflictes de
convivència personal i veïnal buscant solucions de mediació i acord sobretot per qüestions
de sorolls i molèsties. Els requeriments de la ciutadania han estat 9.199, en concret 4.472
de comunitats de veïns bàsicament per sorolls i molèsties; 3.249 sobre ús d’espais públics, i
1.478 sobre horaris i obertures d’establiments. Així mateix, s’han realitzat 7.920 trucades a
ciutadans.
Els agents cívics han fet 8.889 actuacions a l’espai públic i han participat en dues
campanyes d'informació al ciutadà:
- Carrers peatonals dies 6 i 7 de juny amb 900 actuacions i 1.000 cartells d'informació.
- Mobilitat motocicletes (fase 2) amb 800 advertiments col·locats.

48 Fase 0 del pla de desescalada.
Per tal de preservar la salut de la població durant el procés de desescalada, l’Ajuntament
activa diferents mesures, entre les quals destaquen: l’obertura de parcs, la senyalització de
voreres i de passos de vianants, l’ampliació de la xarxa de carrils bici i el reforç del servei
d’informadors.
Des del 7 de maig s’obren els parcs de la Marquesa, la Torrassa i l’Alhambra, de les deu del
matí a les vuit del vespre, perquè les persones grans i els infants en puguin gaudir.
També se senyalitzen les voreres i els passos de vianants de màxima afluència perquè
tothom circuli pel costat de la dreta, evitant així creuar-se amb les persones que circulen en
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direcció contrària. A més, es redueix el temps d’espera dels vianants als semàfors. Es limita
l’ocupació de bancs i cadires de l’espai públic, per mitjà 7.300 adhesius. Actuacions a les
marquesines de bus amb més afluència:
• Es limita l’ús dels seients de les marquesines exclusivament als seients dels extrems.
• Es pinta una línia d’espera, amb marques a 1,5 metres, per respectar la distància
social a les marquesines de major afluència.
• Se sol·licita a l’AMB que a les pantalles de les parades de bus es recordi les normes
de conducta, higiene i distanciament social.
• S’instal·len cartells a les marquesines per recordar aquestes normes de conducta.
Es retiren les motocicletes de les voreres de menys de quatre metres d’amplada per garantir
el pas de vianants.
Per afavorir els desplaçaments en bicicleta, l’Ajuntament també preveu ampliar la xarxa de
carrils bici de la ciutat.
Reforç de la informació. S’utilitzen les pantalles de vídeo distribuïdes per la ciutat, així com
qualsevol element que sigui útil, per reforçar la informació de salut i distanciament social.
També s’informa sobre canvis de carrers, nous carrils bici, conversió d’una via urbana en
zona de vianants, sentits, etc.
Ampliació de l’equip d’agents cívics per desenvolupar la seva funció a tots els barris (vuit
controladors de zona AIRE i sis agents cívics).
49 Noves mesures de flexibilització de la fase 0 (a partir del 18 maig).
2
Els comerços de menys de 400 m poden obrir sense cita prèvia per atendre de manera
individual els seus clients. El seu aforament quedarà reduït a una tercera part i es mantindrà
l’horari d’atenció preferent a les persones de més de 65 anys.
Als centres comercials, només poden obrir els establiments amb accés directe des de
l’exterior, i amb un 30 % de l’aforament.
Els centres educatius i universitaris es reobriran per a tasques de desinfecció i posada a
punt.
Les activitats de culte religiós es podran realitzar amb un terç del seu aforament habitual i
mantenint la distància de seguretat.
A les vetlles funeràries hi podran acudir fins a 10 persones en recintes tancats (15 a
l’exterior).
El servei de préstec a les biblioteques i l’activitat parcial als museus es reactivaran tan aviat
com s’adeqüin les instal·lacions a les mesures de seguretat. Els museus, amb un terç del
seu aforament.
Es pot recollir menjar per portar en bars i restaurants.
S’estableixen horaris prioritaris de lliurament a domicili per a persones de més de 65 anys,
persones amb dependència o altres col·lectius vulnerables.
Queda prohibida l’obertura de terrasses.
Els esportistes professionals i federats es podran moure dins de la seva regió sanitària per
entrenar de manera individual.
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Reobertura gradual de les instal·lacions científiques i els centres d’alt rendiment esportiu.
50 Fase 1 del pla de desescalada (a partir del 25 maig).
La ciutadania de L’Hospitalet podrà circular lliurement per la Regió Sanitària Metropolitana
Sud (Alt Penedès, Baix Llobregat, el Garraf i L’Hospitalet) sense limitacions d’horari, excepte
per a les passejades i l’esport individual, en què continuen les franges horàries.
L’ús de mascareta serà obligatori per als majors de 6 anys a la via pública, en espais a l’aire
lliure i en qualsevol espai tancat obert al públic, sempre que no sigui possible mantenir una
distància de seguretat de dos metres.
Es permeten les reunions de fins a un màxim de 10 persones amb les mesures de
seguretat. El límit de persones no s’aplica a les persones que conviuen. Les reunions es
poden fer als domicilis, a les zones comunes dels edificis, al carrer, etc.
A peu, cal circular preferentment per la dreta i respectar la senyalització amb mesures de
distanciament que hi ha per tota la ciutat.
Les terrasses a l’aire lliure es reobren al públic amb un 50 % de les taules respecte a l’any
anterior i una ocupació màxima de 10 persones per agrupació de taules. S’evitarà l’ús de
cartes impreses i productes d’autoservei (tovallons, setrills, etc.).
El servei de préstec a les biblioteques i l’activitat parcial als museus es reactivaran tan aviat
com s’adeqüin les instal·lacions a les mesures de seguretat. Els museus, amb un terç del
seu aforament.
El 25 de maig tornem a obrir els parcs de la Remunta i de les places del Vidre i de les
Vidrieries Llobregat.
Els CAP Mossèn Cinto Verdaguer, de Santa Eulàlia, Can Serra, Gornal i Sanfeliu tornen a
obrir de forma presencial el 2 de juny. Aquests quatre centres d’atenció primària restaven
tancats des del passat 24 de març pel Departament de Salut de la Generalitat. Les persones
usuàries van ser derivades a altres CAP de la ciutat. Des del primer moment, l’Ajuntament
ha treballat per tal que aquests ambulatoris poguessin continuar atenent els pacients al seu
barri i tornessin a obrir al més aviat possible.
Un total de sis carrers de L’Hospitalet es transformen durant el cap de setmana del 6 i 7 de
juny en espais destinats a vianants, per tal que la ciutadania pugui disposar de més espai de
lleure sense cotxes. Aquests carrers es restringeixen al trànsit de vehicles de 10 a 22 hores.
Es tracta dels carrers del Doctor Martí i Julià (entre el començament del carrer de Rafael
Campalans —al costat del Mercat de Collblanc— i el carrer de Mas); el carrer Major; el
carrer del Cobalt; el carrer de l’Aprestadora (entre la plaça de Francesc Macià i el carrer de
Castelao); l’avinguda del Carrilet (entre el carrer d’Amadeu Torner i el carrer de Buenos
Aires, a Santa Eulàlia), i l’avinguda de Joan Carles I.
Les parades d’alimentació dels vuit mercats municipals de L’Hospitalet amplien el seu horari
comercial des del 29 de maig i comencen a obrir totes les tardes de divendres. L’horari és
de 8 a 20 hores, a excepció dels dos mercats de Bellvitge, que tanquen al migdia —amb
horari de 8 a 14 hores i de 17 a 20 hores.
51 Fase 2 del pla de desescalada (a partir del 8 de juny)
Activitats permeses:
Es pot circular per la regió sanitària de residència sense cap limitació d’horari (des de l’1 de
juny, les regions sanitàries de Barcelona ciutat, l’àmbit metropolità nord i l’àmbit metropolità
sud són una única regió).
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Es pot passejar, sortir amb infants i fer esport no professional durant tot el dia, excepte les
franges horàries de 10 a 12 h i de 19 a 20 h, reservades als majors de 70 anys.
Es permeten reunions en grup de fins a 15 persones respectant la distància de seguretat de
2 metres o bé amb l’ús de mascareta. El límit no s’aplica a les persones que conviuen.
Els establiments de restauració reprenen el servei de les taules interiors, limitat al 40% de
l’aforament i amb els clients sempre asseguts. No està permès l’autoservei a la barra.
S’obren les zones comunes dels hotels, amb una limitació d’un terç de l’aforament, a
excepció de l’àrea de restauració, que ha de seguir les normes dels restaurants.
Poden reobrir els centres comercials amb un terç del seu aforament. No es pot romandre a
les zones comunes i recreatives.
S’obren establiments i locals comercials minoristes i d’activitats professionals, amb
independència de la seva superfície i amb un aforament del 40%.
Estan permeses les visites a persones amb discapacitat en residències o habitatges tutelats,
i a gent gran en residències, però només als centres sense cap cas de Covid-19 o centres
que tinguin ben delimitats els casos positius en zones preparades.
S’amplia al 50% l’aforament als llocs de culte.
Es permeten congressos, reunions de negoci i conferències de fins a 50 assistents.
Des del 8 de juny les set regidories de districte de L’Hospitalet i l’Oficina d’Atenció a la
Ciutadania (OAC) atenen presencialment amb cità prèvia trucant al 010.
Els tres mercats no sedentaris de L’Hospitalet —Bellvitge, del Llibre i dels Ocellets— tornen
a partir de 12 de juny a l’activitat amb el 50% de les parades habituals i complint totes les
mesures higièniques i de seguretat. L’horari dels tres mercats serà de 8 a 14 hores.
El cementeri municipal torna a obrir per a visites a partir del 6 de juny en horari de 9 a 13
hores. Amb l’entrada en vigor de les noves mesures de la fase 2 del confinament, s’hi
amplia a vint-i-cinc el nombre de persones que poden assistir a un servei funerari, amb ús
obligatori de mascaretes.
El cap de setmana del 13 al 14 de juny, l’Ajuntament tanca al trànsit sis carrers de la ciutat
per oferir més espai per als vianants: carrer Major, l’avinguda de Joan Carles I, trams dels
carrers del Doctor Martí i Julià, de l’Aprestadora i de l’avinguda del Carrilet, i el carrer de
Marcel·lí Esquius.
Les Biblioteques de L’Hospitalet reprenen l’activitat el 15 de juny. En horari de tarda obren
les bústies de retorn de documents i el servei de consulta telefònica de totes les
biblioteques. A partir del 17, les Biblioteques Tecla Sala, Bellvitge, la Bòbila i Can Sumarro
incorporen el servei de préstec i retorn i la recollida de documents reservats.
El servei de préstec i retorn i la recollida de reserves es fa amb cita prèvia via telefònica i a
la pàgina https://bibliotecavirtual.diba.cat/es/sol-licitud-de-cita-previa. Del 15 al 26 de
juny, les bústies de retorn estan obertes de 15.30 a 20.30 hores. El material retornat estarà
en quarantena durant 15 dies.
Mesures en educació
52 L’Ajuntament farà arribar a 500 famílies de la ciutat routers de connexió a wifi i
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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.
53 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 es
desenvolupen en suport digital mantenint el contacte i realitzant diferents activitats en línia
amb l’alumnat dels centres que hi participen.
54 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.
55 Guia dels centres educatius de L’Hospitalet. Curs 2020-2021.
El Servei d’Educació de l’Ajuntament ha publicat i distribuït la Guia dels centres educatius de
L’Hospitalet. Curs 2020-2021, que es pot consultar també a internet a través de l’enllaç
www.l-h.cat/gdocs/d6309439.pdf. La publicació s’ha fet arribar a les famílies amb infants que
han de ser matriculats el proper curs a P3 o primer d’ESO.
Cada any, amb l’objectiu d’acompanyar les famílies, l’Ajuntament edita aquesta guia en la
qual poden consultar la informació de cada centre. A la publicació es detallen les dades de
contacte, la descripció dels equipaments i serveis i els trets més característics i singulars
dels centres educatius públics i concertats de la ciutat.
També inclou informació sobre el procés de preinscripció i de matrícula i les zones
educatives, entre d’altres.
56 Informació en línia del procés de preinscripció escolar 2020-2021 d’educació
infantil, primària, ESO, batxillerat, FP i escoles bressol municipals.
57 Programa d’auxiliars de conversa en anglès
La 4a trobada anual Acting Together organitzada amb l’alumnat de 4t d’ESO que participa
en el programa d’auxiliars de conversa en anglès es fa de forma virtual el 3 de juny. Aquest
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programa ha arribat aquest curs a 2.500 alumnes de 29 centres públics i concertats de la
ciutat repartits en 86 grups. Durant el confinament, s’ha mantingut en format online tant per
a l’alumnat de 4t d’ESO com per als centres on, de forma pilot, es desenvolupa de 1r a 3r
d’ESO.
Acting Together és una trobada de les escoles i els instituts de L’Hospitalet que consisteix a
presentar petites accions teatrals, vídeos o exposicions orals íntegrament en llengua
anglesa, com a eina d’aprenentatge i d’immersió.

Mesures en cultura
58 La cultura no s’atura.
Equipaments i entitats culturals de la ciutat segueixen programant i recomanant activitats a
distància: concerts via streaming, exposicions virtuals, llibres electrònics, arts escèniques...
L’oferta es pot consultar a les xarxes socials de @LHCultura.
El servei de préstec de llibres electrònics a Biblioteques de L’Hospitalet a través d’eBiblio ha
fet més de 1.600 préstecs de llibres digitals i audiollibres aquests dies.
El cartell guanyador per les Festes de Primavera s’utilitzarà com a imatge gràfica de les
activitats online que es programaran per la PrimaveraLH i la diada de Sant Jordi, del 23 al
26 d’abril (vídeo toc d’inici, Festival de L’Humor, concerts en viu, dibuixa el teu mocador,
etc.).
El Servei de Biblioteques organitza una diada de Sant Jordi diferent. Així, la Trobada de
Dracs, Cavallers i Princeses, que tradicionalment es fa als jardins de Can Sumarro, tindrà
lloc de forma virtual amb tots els personatges confinats. També es farà un InstaContesLH.
59 El servei de consulta de l’Arxiu municipal es torna a obrir el 4 de maig per procedir
a la digitalització de la documentació sol·licitada i donar accés telemàticament fins a
un màxim de 25 documents.
60 Campanyes del Museu de L’Hospitalet: “Memòria d’una pandèmia” i “Museus per
la igualtat”.
El Museu de L’Hospitalet inicia una campanya de participació ciutadana de recollida de
documentació i objectes per elaborar la “Memòria d’una pandèmia” i recollir els “Patrimonis
confinats”. L’objectiu és documentar aquesta crisi per compartir els seus efectes amb les
generacions futures.
També participa en la campanya “Obrim les finestres, museus per la igualtat”, amb motiu del
Dia Internacional dels Museus, amb una programació d’activitats a través de les xarxes
socials.
61 Mostra Virtual de Teatre Aficionat.
Vuit companyies de la ciutat han preparat peces curtes per compartir a les xarxes socials de
CulturaLH els dies 6 i 7 de juny. El tancament dels equipaments culturals el 13 de març i el
confinament han impedit que les companyies puguin assajar i fa impossible la celebració de
la Mostra de manera presencial.
Ela-ελα Teatre, Fugireli Teatre, Grup de Teatre Banyes, la Companyia Javier Villena, Los
Jeremías, Plàudite Teatre, Somnis Revolution i el Quadre Escènic del Centre Catòlic són les
companyies representades en la Mostra Virtual de Teatre Aficionat.

Mesures en esports
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62 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
63 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.
64 Programa d’orientació acadèmica.
Es manté el programa d’orientació acadèmica per a l’alumnat de 4t d’ESO, a través de
xerrades que imparteixen les professionals de l’Oficina Jove a través de Google Meet, la
plataforma de contacte amb l’alumnat que utilitzen la majoria de centres educatius. Fins al
moment, dos centres han participat ja en aquesta activitat a través d’internet.
En aquestes xerrades, professionals de l’Oficina Jove expliquen a l’alumnat els itineraris
acadèmics que poden triar un cop acabada l’etapa d’ensenyament obligatori. Els centres
d’ensenyament interessats a oferir aquest servei al seu alumnat poden contactar amb
l’Oficina Jove a través del telèfon 93 403 69 60.
65 Procés participatiu per al Pla local de joventut 2020-2023.
La Regidoria de Joventut ha obert un procés participatiu entre el jovent de la ciutat, per via
telemàtica, per radiografiar la realitat de la població de L’Hospitalet de 12 a 35 anys.
Aquesta anàlisi serà un dels elements que es tindran en compte per elaborar el Pla local de
joventut 2020-2023, que definirà les línies estratègiques que seguirà l’Ajuntament en les
actuacions dirigides al jovent fins al final de mandat. L’enquesta es fa per via telemàtica amb
l’horitzó d’arribar a uns 700 joves: https://forms.gle/rjekLaMcZR2ZoKUr9. En una fase
posterior, es faran arribar qüestionaris diferenciats a departaments municipals, entitats
juvenils i entitats de lleure educatiu de la ciutat.
66 Programa de referents d’ocupació juvenil.
Es vol ajudar i assessorar els joves de 16 a 29 anys a accedir al mercat de treball i a la
formació. El programa de referents d’ocupació juvenil de L’Hospitalet ofereix orientació
laboral en línia, facilita el retorn al sistema educatiu i altres recursos ocupacionals. El seu
objectiu principal és facilitar la transició dels joves del sistema educatiu al sistema laboral i
ocupacional i acompanyar-los en la cerca de formació i ocupació per millorar l’ocupabilitat:
orientació professional, subvencions, pràctiques en empreses, ofertes de treball o suport en
emprenedoria.
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67 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
68 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.
69 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.
70 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. S’han recollit més de 200 vídeos.

Mesures per a la recuperació econòmica i social
71 Pacte de ciutat.
En Ple municipal del 29 d’abril es va proposar un Pacte local de ciutat amb les diferents
forces polítiques, teixit econòmic i social… al més ampli possible per abordar el futur de
L’Hospitalet després d’aquesta crisi. Estem davant de nous reptes i escenaris que només
podrem afrontar tots junts, des de tots els àmbits de l’Administració, amb la complicitat dels
sectors econòmic i social.
A L’Hospitalet sabem que la suma d’esforços ens permet aconseguir majors cotes de
benestar per a la ciutadania. Ara toca remar tots junts per crear un gran consens que ens
permeti fer front a les conseqüències socials i econòmiques d’aquesta pandèmia.
Hem de deixar de banda les diferències, col·laborar i treballar units. No podrem donar una
resposta adequada si cadascú va pel seu costat. Ara toca buscar consensos, unitat d’acció,
diàleg i acord per dissenyar les mesures i reformes necessàries.”

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 13 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
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Republicana de Catalunya amb l’adhesió del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem – En Comú Guanyem.
SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
En primer lloc ens hagués agradat que en lloc de presentar una moció, a l’ajuntament
haguéssim presentat una declaració institucional sobre el 28 J.
Una data que representa la lluita per a la igualtat de drets a partir de la rebel·lió que van
generar els fets d'Stonewall, liderats per dones trans racialitzades a la ciutat de Nova York.
Enguany, a més, fa 50 anys de l'inici del moviment LGTBI a l'estat espanyol, amb la creació
del Movimiento Español de Liberación Homosexual (MELH), presidit per Armand de Fluvià,
entre d’altres.
Durant tots aquest anys hem assolit conquestes i el reconeixement dels nostres drets, però
no ho tenim tot fet. Ens podem casar però ens segueixen agredint pel carrer. Podem
adoptar però seguin tenim dificultats per accedir al mercat laboral. Seguim patint
discriminacions de diferent intensitat.
Amb l’auge de l’extrema dreta i la col·laboració dels qui els blanqueja, cada dia més es
qüestionen els nostres drets. Ho hem vist recentment amb el posicionament en contra de les
persones trans que encara no han vist reconegut el seu dret a l’autoderminació de sexe i
gènere. Encara hem de patir que se’ls patologitzi.
Tot això, cal reforçar el compromís de les institucions i també de l’ajuntament de L’Hospitalet
amb els drets LGTBI. Penjant la bandera al balcó, però sobretot impulsant polítiques
integrals i transversals que garanteixin tots els nostres drets. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular votará a favor de esta moción. Lo hemos hecho cada año, a través de
una declaración institucional o de una moción.
Creo que el posicionamiento de los grupos municipales sobre este tema queda claro año
tras año. Por eso creo que hacen falta pocas explicaciones.
En cualquier caso, volvemos a reafirmarnos, el Partido Popular votará a favor, hay que
trabajar en la defensa de la igualdad y en la lucha contra la discriminación de personas
LGTBI.
Nuestro más firme compromiso en luchar a favor de la igualdad, en contra de cualquier tipo
de discriminación por razones de orientación sexual o de identidad de género.
Desde el Partido Popular siempre hemos estado con la defensa de la igualdad y en contra
de la discriminación por cualquier causa, como ejes transversales.
Cuando hemos gobernado, el Partido Popular ha legislado en una amplia estrategia estatal
de los derechos de las personas lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales,
que nos permitió seguir impulsando y desarrollando las políticas específicas y adecuadas.
Nuestro objetivo es siempre garantizar la igualdad de todos, y no de unos pocos por encima
de otros, porque eso nunca será igualdad. Así lo prevé el artículo 14 de nuestra
Constitución, en el que se reafirma la igualdad de todos ante la ley, sin que pueda
prevalecer ninguna discriminación por razón de raza, sexo, nacimiento, religión, opinión o
cualquier otra condición personal o social.
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En cualquier caso, y aunque desgraciadamente hay mucho camino por recorrer en este
ámbito, tampoco debemos olvidar los avances conseguidos. España es uno de los países
más avanzados en materia de igualdad en Europa y en el mundo, entendemos que decir lo
contrario es falsear la realidad.
España está reconocido como uno de los países más avanzados en materia de igualdad y
no discriminación, y siempre hemos acompasado nuestra legislación a las directivas
europeas o incluso, nos hemos adelantado a ella.
Por tanto, el camino es largo, debemos seguir trabajando por los derechos, reivindicar, pero
no podemos eludir los avances hechos.
El Partido Popular votará a favor de la moción.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Como no puede ser de otra manera, ya lo venimos haciendo todos los años, nosotros
votaremos a favor. Entendemos que es totalmente justo.
Lo que nos gustaría es que no tuviéramos que hacer esto, porque estuviera todo totalmente
normalizado, como no puede ser de otra manera. Es lamentable que todavía tengamos que
hacer estas conmemoraciones porque hay una parte de la sociedad que lo rechaza. Y eso
es cierto.
También tengo que decir aquí, que hay algunos grupos políticos que se empeñan en
apropiarse de esas siglas, como si fueran sólo de ellos los defensores. Les molesta incluso
que estemos de acuerdo, querrían que votáramos en contra, o nos abstuviéramos. Pero no
va a ser así. Estaremos defendiendo a estos colectivos, a estas personas.
Así que, denuncio aquí que nos tachan de fascistas, cuando no es cierto. Lo venimos
demostrando todo el tiempo. Claro, a algunos les gustaría que pusiéramos pegas y buscar
los pies al gato para salir por la tangente. Pero no, se van a quedar con las ganas porque
Ciudadanos está desde el principio por ayudar, y en la medida de lo posible no tengamos
que conmemorar cosas que tendrían que estar asumidas por el cien por cien de la sociedad.
Votaremos con mucho gusto a favor. Aviso a navegantes, Ciudadanos ha estado, está y
estará siempre con el colectivo que lo necesita.

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
Votarem a favor i aquest diumenge celebrarem el dia de l’alliberament LGTBI, perquè
encara que hem avançat i aconseguit moltes fites, ens queda molt camí per aconseguir la
plena igualtat.
Hem de continuar treballant i reivindicant i és per això que aquest diumenge lluirà a
l’ajuntament, la pancarta amb la bandera LGTBI, per posar en valor i celebrar tot el que s’ha
aconseguit, però també per reivindicar que hem de continuar avançant.
La programació d’aquest any serà diferent a com ho havíem imaginat. Per mesures de
prevenció i seguretat hem elaborat una programació online i amb les mesures de seguretat
adients ens concentrarem el diumenge a les 10 del matí a la plaça de l’Ajuntament.
Per llegir el manifest elaborat per les entitats LGTBI de la ciutat, l’Observatori contra la
LGTBIfòbia, l’espai de gènere joves i l’oficina LGTBI L’Hospitalet.
Per qüestió de la particularitat del moment, no ha estat ràpid poder elaborar aquest manifest
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i per això no s’ha fet una declaració institucional. Però òbviament, els animem i els esperem
el diumenge a les 10 del matí per llegir conjuntament el manifest.
La consciència social és fonamental i és per això que també hem fet una acció de
conscienciació a través d’un vídeo que es publicarà amb el títol de “L’H amb orgull”, on diem
ben alt, que l’orgull no és la celebració d’un dia, sinó que forma part del nostre dia a dia.
En aquest sentit, no només commemorant el 28J sinó que el 17 de maig, dia contra la
LGTBI fòbia, i tot i estar confinats, vam fer una campanya de conscienciació.
Som conscients del doble confinament que han patit persones del col·lectiu. Per això, hem
estat coordinades tota la pandèmia amb associacions i observatori. Ho estàvem abans i ho
estem ara. Per avançar en la consciència social hem de fer un treball diari i així ho fem.
Tenint en compte que aquest treball ha de ser amb mirada transversal, ho aconseguim
aplicant el pla de diversitat sexual afectiva i de gènere amb el que estant implicades àrees
de l’Ajuntament, i es fa un seguiment per incrementar i valorar les accions amb tres
objectius: prevenir, detectar i atendre la LGTBI fòbia per garantir els drets de les persones
LGTBI.
Treballem per potenciar i consolidar estructures que vetllin per la perspectiva de la pluralitat
sexual i afectiva. És important commemorar i celebrar l’orgull perquè significa drets,
respecte, llibertat.
Per això, per suposat, aquest diumenge amb molt d’orgull, celebrarem el dia per
l’alliberament LGTBI.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Primero, a Miguel, si habla por nuestro grupo, decirle que estamos encantados de que todos
los grupos voten a favor de la moción. Si algo queremos desde nuestro grupo, es hacer
política en mayúscula. Eso significa, todos los avances y políticas que podamos impulsar,
cuanto más apoyo mejor.
Es cierto que en las últimas décadas se han conquistado derechos y reconocimientos muy
significativos para el colectivo LGTBI. Lo explicaba Coque con un ejemplo recurrente, el
reconocimiento legal del matrimonio homosexual.
Pero la discriminación, a fecha de hoy, sigue siendo una lacra para el avance de nuestras
sociedades. Aun hoy, el colectivo LGTBI es objeto de discriminaciones, discriminaciones
visibles en muchos casos, pero invisibles, invisibilizadas mejor dicho, en muchos otros: en
los puestos de trabajo, en los centros educativos, o incluso dentro del propio seno familiar.
Y en lo que respecta a la vulnerabilidad del colectivo LGTBI, tenemos que ser muy firmes
para la protección del respeto y libertad de la infancia y la adolescencia, hay que
posicionarlo muy bien. Creo que lo apuntaba Coque en la parte expositiva, ya que son
sectores de edad que por sus propias connotaciones de desarrollo vital, merecen que se
dupliquen los esfuerzos para garantizar precisamente, el total respeto a la diversidad sexual
y afectiva.
Creo que era importante en este pleno visibilizar una vez más la reivindicación del colectivo,
que no es más que el respeto a la libertad, diversidad e igualdad. Y es que en un ejercicio
mínimo de abstracción, cuando te alejas dos pasos para hacer un ejercicio de acercamiento
fenomenológico, te das cuenta realmente de lo grave que es que aun, en 2020, haya un
colectivo que esté pidiendo respeto por su sexualidad, sus relaciones afectivas, por su
desarrollo vital a fin de cuentas, porque aún son señalados, discriminados y en ocasiones
agredidos y agredidas por ello.
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Sin ir más lejos, la semana pasada en Lleida, fueron agredidos una pareja homosexual en
una terraza. Ayer mismo, dos jóvenes fueron detenidos por agredir con una botella a una
pareja.
Hay que ser muy firmes en el compromiso con la igualdad, la libertad y los derechos
humanos, por eso hay que garantizar que estas mociones tengan un despliegue material
efectivo y no queden como meras declaraciones de intenciones.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Només manifestar l’agraïment a tots el grups pel suport a la moció que crec que ha estat per
unanimitat.
Espero que aquest suport es tradueixi en iniciatives que han de venir com per exemple la
futura llei trans i la llei d’igualtat LGTBI. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 13, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 13 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 13.EN COMMEMORACIÓ DEL 28J, DIA
L'ALLIBERAMENT O L'ORGULL LGTBI. AJT/32940/2020

INTERNACIONAL

DE

La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de
la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El 28 de juny de 1969, el col·lectiu LGTBI+ va iniciar la lluita per a la igualtat de drets a
partir de la rebel·lió que van generar els fets d'Stonewall, liderats per dones trans
racialitzades a la ciutat de Nova York. Enguany, a més, fa 50 anys de l'inici del moviment
LGTBI+ a l'estat espanyol, amb la creació del Movimiento Español de Liberación
Homosexual (MELH) el 1970, i posteriorment, el 1977, Barcelona va acollir la primera
manifestació de lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals dels Països Catalans, que va
acabar amb una dura repressió policial contra els manifestants.
Al llarg d’aquests anys, el col·lectiu LGBTI+ ha aconseguit assolir de forma desigual el
reconeixement legal dels seus drets en alguns estats del món però cal no oblidar que
l'homosexualitat encara és perseguida i castigada a molts estats, fins i tot amb la pena de
mort, i molts d’altres no disposen de cap mena de legislació que garanteixi els drets de les
persones LGTBI+.
Després de molts anys d'activisme polític hem aconseguit avançar en l'equiparació legal de
les persones homosexuals a partir del dret al matrimoni entre persones del mateix sexe, el
dret dels infants a ser adoptats per famílies homoparentals i l'impuls de polítiques adreçades
específicament a les persones lesbianes, gais, bisexuals, trans* i intersexuals. Catalunya va
ser pionera amb l'aprovació de la Llei 11/2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais,
bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. A
les Illes Balears també es va aprovar la Llei 8/2016 per garantir els drets de lesbianes, gais,
transsexuals, bisexuals i intersexuals i per eradicar l'LGTBI fòbia,i al País Valencià la Llei
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8/2017 pel dret a la identitat i l'expressió de gènere o la Llei 23/2018 d'igualtat de les
persones LGTBI.
En el cas de les persones trans* i intersexuals encara estem més lluny d'una equiparació
legal plena. Malgrat algunes passes que s'han donat, com la posada en marxa del model de
salut trans* a Catalunya, encara queda molt de camí. No es protegeix la identitat de gènere
sentit de les persones intersexuals, a les que encara se les continua practicant cirurgies, i és
l'administració qui n’acaba determinant el sexe; l'Organització Mundial per la Salut, tot i
deixar de considerar-la com un trastorn mental, segueix considerant la transsexualitat com
una 'incongruència de gènere'; i a l'Estat espanyol, tot i l'avenç que suposa la llei d'identitat
de gènere aprovada l'any 2007 que avançava en la lluita contra les discriminacions que
pateixen les persones trans*, aquestes no han quedat eradicades totalment, ja que encara
avui les persones trans* es troben sotmeses a un procés de medicalització per aconseguir el
reconeixement de la seva identitat de gènere, esdevenint una llei que encara és
patologitzant, i no es reconeix encara plenament els drets de les persones menors d'edat.
Les darreres setmanes, amb el decret de l'estat d'alarma i les mesures de confinament amb
motiu de la pandèmia de la Covid-19, la situació de moltes persones LGTBI+ s’ha vist
agreujada, especialment els col·lectius més vulnerables, com menors, persones trans o
també migrades. La desprotecció, la marginalitat, o el doble confinament d'haver de
conviure en entorns familiars hostils, demostren que les discriminacions i la fragilitat dels
drets de les persones LGTBI+ són una realitat ben present a la nostra societat.
Per tot això, malgrat que en els darrers anys s'ha avançat molt en la normalització i
assumpció de la realitat LGTBI+ per la societat, encara estem lluny d’assegurar els drets
fonamentals de les persones LGTBI+ i d'eradicar definitivament la LGTBIfòbia. Cal continuar
implementant aquestes polítiques, especialment en aquells col·lectius més vulnerables com
les persones grans, les persones migrades, els i les adolescents i infants, o les persones
trans. Per tal d'assolir la igualtat real, es fa inevitable qüestionar de manera transversal la
cisheteronormativitat que culturalment imposa el nostre sistema heteropatriarcal
pressuposant una orientació sexual, identitat de gènere home-dona i aparences o
expressions de gènere úniques.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, amb l’adhesió del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem – En Comú Guanyem,
ACORDA
Primer.- El Ple de l'Ajuntament de l’Hospitalet referma la seva declaració com a municipi
respectuós amb la diversitat afectiva i s'adhereix a la commemoració que les entitats i
institucions del nostre país celebraran en motiu del 28 de juny, dia per l'alliberament o l'orgull
de lesbianes, gais, bisexuals i persones trans.
Segon.- El Ple municipal acorda posar en un lloc visible la bandera o penó amb els colors
de l'arc de Sant Martí com a gest de reconeixement vers el col·lectiu de persones LGTBI.
Tercer.- El consistori expressa el reconeixement del dret que tenen totes les persones de
viure en igualtat de drets i en la diversitat sexual i d'identitat sexual i de gènere, i es
compromet a treballar en la normalització social del col·lectiu de persones LGTBI.
Quart.- El consistori insta a les administracions i a tots els grups polítics amb representació
parlamentària a seguir impulsant lleis que protegeixin i garanteixin els drets de les persones
LGTBI+, contra les discriminacions de tot tipus i per avançar en la despatologització i ple
reconeixement del dret d'autodeterminació de la identitat sexual i d'expressió de gènere.
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Cinquè.- El consistori es compromet a lluitar contra la LGTBIfòbia, a atendre a la defensa i
protecció integral de les persones LGTBI, especialment en aquelles franges d’edat de
formació o de major dependència com són la infància, joventut i la tercera edat, i a
desplegar i aplicar la Llei11/2014 per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i per eradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia al nostre
municipi.
Sisè.- El consistori es compromet a que tota la seva actuació, desplegament de polítiques,
tràmits i comunicacions garanteix els drets de les persones i la diversitat familiar LGTBI.
Setè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la FMC
i l’ACM, als grups polítics de la Diputació de Barcelona, del Parlament de Catalunya, del
Congrés i del Senat, al Govern de la Generalitat de Catalunya, a les entitats de la ciutat
L'HOrgull i ALISE, a l'Observatori contra l'Homofòbia, a la Plataforma Trans, a Generem!, a
al FAGC, a Chrysallis, a Euforia Catalunya, a ACATHI, a AMPGIL, a la Fundació Enllaç, al
FAGC, a la FELGTB i al Consell Nacional LGTBI.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 14 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet, amb l’adhesió del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Aquí hi havia una esmena in voce de la Sra. Ana González que m’ha demanat la
paraula per situar breument l’esmena.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí. Muchas gracias. Nosotros queremos hacer una pequeña aportación al texto. En el
párrafo que dice: “hablamos de los sanitarios, servicios funerarios”, nosotros queríamos
incluir trabajadoras familiares, educadores, personal de limpieza, personal del comercio
esencial, transportistas, agricultores y continuar con el párrafo. Creemos que son colectivos
que también han estado al pie del cañón y que es necesario también hacer un
reconocimiento.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo. Sra. Esplugas. Accepta l’esmena?

SRA. ESPLUGAS (PP)
Sí, aceptamos la enmienda, como no puede ser de otra manera.

SRA. ALCALDESSA
¿Y qué puede usted explicar?

SRA. SECRETÀRIA
Bueno, únicamente para precisar el texto, el texto de la moción, me imagino que intercalan
esto y acaban el final igual…

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, exactamente.
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SRA. ALCALDESSA
Sí, sigue. ¿De acuerdo? Muy bien. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS (PP)
Trabajadores sociales, sí. Gracias Sra. Alcaldesa. L’Hospitalet de Llobregat siempre ha sido
una ciudad de acogida y agradecida con todos aquellos que han ayudado a que se
convierta en la gran ciudad que hoy es. Entre todas las virtudes de los vecinos y las vecinas
de L’Hospitalet, cabe destacar una de ellas que es la solidaridad, que está en la esencia
misma de la ciudad, de ella.
Nuestra ciudad es la suma del esfuerzo de muchas personas con diferentes orígenes que
han encontrado en nuestra ciudad un lugar de oportunidades donde afrontar un futuro
mejor. Durante décadas, L’Hospitalet ha sido y sigue siendo lugar de encuentro, de
colaboración, de coraje para avanzar individual y colectivamente.
En nuestro fuero interno hemos construido un monumento a la ciudadanía con mayúsculas,
como ejemplo de nuestra ciudad. El cumplimiento estricto de las directrices marcadas por
nuestros gobernantes, marcadas por el estado de alarma y el confinamiento, han supuesto
todo un ejemplo para todos. La actitud de la ciudadanía ha sido admirable y heroica, aun
sabiendo muchas veces que las decisiones adoptadas iban en contra de su propia actividad
económica.
Los vecinos y las vecinas resultan la espina dorsal de la ciudad y de la resistencia a la
pandemia, por lo que no podemos olvidar que durante la pandemia hemos tenido unos
profesionales que se han enfrentado a la crisis sanitaria con una actitud puramente
vocacional. Sin ellos, no hubiera sido posible. Hablamos de los sanitarios, servicios
funerarios, de los trabajadores sociales, comerciantes, las limpiadoras, los agricultores, los
transportistas, los comerciantes, incluyendo la enmienda del grupo de En Comú Podem, los
servicios funerarios, la Policía Municipal, la Guardia Civil, la Policía Nacional, los Mossos
d’Esquadra, el Ejército Español con la UME, protección civil, bomberos y trabajadores
públicos que han trabajado de manera admirable e incansable por la salud y la seguridad de
todos nuestros convecinos. Muchas veces sin los medios de protección adecuados,
jugándose sus vidas y la de sus familias.
Es una realidad que no podemos ni debemos olvidar, y queremos que sea un ejemplo para
futuras generaciones. L’Hospitalet ha estado a la altura. Lo hizo en el pasado y lo ha hecho
otra vez, en una de las mayores crisis que hemos vivido en nuestra historia reciente.
Por ese motivo, el Ayuntamiento de L’Hospitalet no puede ser ajeno a esta labor y creemos
que debemos sumarnos a este reconocimiento tan necesario y justo por todo el dolor que
han estado dejando en nuestra tierra. Se debe dar un especial protagonismo a nuestros
profesionales, a todos aquellos que se han jugado la vida durante esta crisis. Debemos
poner en valor el comportamiento y el trabajo ejemplar y la reacción de todos estos
servidores públicos durante la crisis.
Debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de los vecinos para continuar
realizando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin olvidarnos de la labor de
quienes velan por nuestra salud y nuestra seguridad.
Atendiendo que en nuestro reglamento de honores y distinciones cabe la posibilidad de
otorgar la medalla de honor a la ciudad y atendiendo que en concreto el artículo 13 del
mismo texto define la Medalla de la Ciudad como el reconocimiento municipal, creado para
premiar méritos extraordinarios que competan a personalidades, entidades o corporaciones,
sean nacionales o extranjeras, por haber prestado un servicio o dispensado honores a la
ciudad.
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Por todo ello, desde el grupo Popular, con la adhesión del grupo de Ciudadanos,
proponemos el siguiente acuerdo: iniciar los trámites preceptivos para la concesión de la
Medalla de Honor de la Ciudad de L’Hospitalet a sanitarios y a los servicios esenciales que
han estado en primera línea durante los momentos más duros de la pandemia, y que tal y
como se prevé en los artículos 13 y 18 y siguientes del vigente reglamento de honores y
distinciones de L’Hospitalet. Muchas gracias.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. L’esforç realitzat pels serveis sanitaris, serveis d’emergències i essencials
ha estat fonamental en la greu situació de pandèmia que hem patit els darrers mesos. La
seva dedicació més enllà del deure, en situacions molt difícils per falta d’elements de
seguretat, de mitjans i de personal és un indicador del valuós que és per a la nostra societat
un servei públic de salut i universal. Aquesta situació ha evidenciat també les
conseqüències de les retallades sistemàtiques del sistema públic de salut i la urgent
necessitat d’enfortir-lo amb els mitjans adequats.
El grup municipal de L’Hospitalet En comú Podem votarem a favor d’aquesta moció, però
volem fer algunes consideracions. Creiem que la millor manera de fer homenatge a les
persones dels serveis sanitaris, d’emergències i essencials és donant-los seguretat laboral
amb contractacions estables, amb salaris dignes i proporcionant els mitjans tècnics i de
seguretat adequats per desenvolupar la seva tasca sense perill. I aquesta proposta també la
fem extensiva a la resta de col·lectius que han estat al peu del canó posant en risc la seva
pròpia integritat personal. Col·lectius precaritzats també, feminitzats moltes vegades i moltes
vegades poc valorats per la pròpia societat i que han demostrat que són imprescindibles pel
desenvolupament del dia a dia dels nostres veïns i veïnes.
Més enllà dels homenatges simbòlics calen mesures laborals justes i dignes pel serveis
sanitaris, d’emergència, de seguretat i també pels treballadors familiars, educadors,
personal de neteja, personal del comerç essencial, transportistes, agricultors i tots els
serveis que ens han procurat cures, aliment i seguretat en moments de tanta incertesa. Els
agraïments simbòlics estan bé, però calen agraïments que donin seguretat econòmica i en
el treball per desenvolupar una societat més justa i que pugui enfrontar altres situacions
d’emergència que puguin sorgir de manera efectiva, eficaç i col·lectiva.
Moltes gràcies. Votarem a favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
La crisi de la COVID-19 que encara estem patint, ha comportat el confinament de milions de
persones arreu del món i també la pèrdua de moltes vides humanes. La buidor, el silenci
dels carrers, de les places i dels parcs durant els dies de confinament ha contrastat amb els
balcons plens cada dia per aplaudir, per reconèixer i recolzar els treballadors i treballadores
de la sanitat. Un reconeixement no només a les persones que treballen als hospitals o als
centres mèdics sinó també uns aplaudiments a totes aquelles persones dels serveis
essencials, dones de la neteja, treballadores i treballadors socials, voluntaris de diferents
ONGs i associacions, els pagesos, els transportistes, les paradistes dels mercats,
comerciants de l’alimentació, caixeres de supermercats o farmacèutics.
Aquesta és la nostra gent i mai hi haurà prou paraules de reconeixement pel seu compromís
i dedicació. Un compromís que volem també deixar bastant clar que no únicament és durant
aquests dies del confinament o de la crisi de la COVID-19 sinó també un treball que
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efectuen professionalment els 365 dies de l’any.
Com a societat tenim l’obligació de reconèixer la tasca d’aquestes persones, en primer lloc
donant les distincions que facin falta, la que sigui en aquest ajuntament o d’altres
administracions però també és molt important reconèixer el que seria més important pels
sanitaris o per aquests sectors socials i de diferents àmbits de treball com serien millorar les
seves condicions laborals i millorar també les seves eines de treball.
D’aquesta crisi de la COVID-19, apart dels reconeixements que hem de fer, també hem de
ser capaços de blindar les polítiques de l’estat del benestar. Queda molt clar que cal reforçar
l’estat de benestar i cal reforçar-lo amb més recursos econòmics i amb més recursos tècnics
i també hem de destinar més recursos econòmics a la sanitat i també prohibir per llei
retallades en aquests àmbits sanitari o de les polítiques socials, perquè s’ha demostrat que
és més necessari que mai tenir uns serveis socials, un estat del benestar fort i per tenir-lo
fort no podem permetre mai més, que hi hagin retallades i manca de pressupostos amb
aquestes polítiques.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Bé, nosaltres evidentment votarem favorablement en aquesta moció i crec que durant tot
aquest temps hem parlat amb diferents matisos o des de diferents perspectives de tot el que
ha envoltat aquesta crisi. És evident que hi ha hagut tota una sèrie de serveis però no
serveis, al final ciutadans, veïns, veïnes que han dedicat una part del seu temps assumint
riscos, a fer-nos la vida a tots una mica més fàcil. També a salvar vides.
L’àmbit sanitari ha estat, sens dubte, el que més s’ha visualitzat però ha sigut tot un conjunt
de persones, de veïns, de gent corrent que durant tot aquest temps ha fet un treball sense el
qual les nostres vides encara haguessin estat molt més difícils del que han estat en període
de confinament, en període de necessitat on la gent ha sentit la seva vida en risc.
Per tant, si mica en mica anem sortint d’aquest malson, si mica en mica com a societat
anem millorant la nostra posició de manera individual i col·lectiva sembla raonable que entre
tots plegats fem aquest treball de retorn, d’agraïment, de reconeixement a la feina i el treball
fet per tots aquests veïns i veïnes nostres que conviuen a les nostres comunitats, a les
nostres places, en els nostres mercats però que durant tot aquest temps han estat donant la
cara, arriscant també la seva vida perquè tots poguéssim estar amb una mica de millors
condicions.
Per tant, aquest reconeixement, com saben des de la ciutat estem treballant amb un treball
o amb un reconeixement posterior de tot el que ha significat això, hem de veure com som
capaços de, com a mínim, mostrar aquest agraïment, aquest reconeixement a tota aquesta
gent que ha fet tant i tan de bo durant tot aquest temps, per tant benvinguda sigui la
proposta del reconeixement en aquests col·lectius i segur que no serà ni el primer ni l’últim
ni l’únic que farem de tots aquests col·lectius.

SRA. ALCALDESSA
Gràcies. No sé si hi ha alguna petició més o queda expressada tota la voluntat de tots els
grups, del vot favorable, i per tant quedaria aprovada per unanimitat. Jo crec que ens hem
de felicitar.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 16, demana el
vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 14 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 14.- PARA LA CONCESIÓN DE LA MEDALLA DE HONOR DE LA CIUDAD A
LOS SANITARIOS Y SERVICIOS ESENCIALES POR SU LABOR AL FRENTE AL COVID19. AJT/32811/2020
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra.
Ana M. González Montes, portaveu del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem – En Comú Guanyem, i acceptada pel grup proponent, que es transcriu
seguidament, la qual ha estat aprovada amb esmenes.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de
la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’Hospitalet de Llobregat siempre ha sido una ciudad de acogida y agradecida con todos
aquellos que han ayudado a que se convierta en la gran Ciudad que hoy es. Entre todas las
virtudes de los vecinos y vecinas de L’Hospitalet, cabe señalar una de ellas: la solidaridad,
que está en la esencia misma de ella.
Nuestra ciudad es la suma del esfuerzo de muchas personas con diferentes orígenes que
han encontrado en nuestra ciudad un lugar con oportunidades donde afrontar un futuro
mejor. Durante décadas, L’Hospitalet ha sido y sigue siendo lugar de encuentro, de
colaboración, de coraje para avanzar individual y colectivamente. Nuestra ciudad es, por
tanto, una ciudad rica donde se escuchan junto al catalán todas las variedades del español
existentes y se oyen idiomas extranjeros que no suenan como tal porque nuestra ciudad es
una ciudad abierta al mundo ha sabido integrar culturas diferentes en sus calles y plazas.
En nuestro fuero interno hemos construido un monumento a la Ciudadanía con mayúsculas,
como ejemplo nuestra Ciudad. El cumplimiento estricto de las directrices marcadas por
nuestros gobernantes, marcadas por el Estado de Alarma y el confinamiento, han supuesto
todo un ejemplo para todos. La actitud de la ciudadanía ha sido admirable y heroica, aun
sabiendo que las decisiones adaptadas iban en contra de su propia actividad económica.
Los vecinos y vecinas resultan la espina dorsal de la ciudad y de la resistencia a la
pandemia, pero no podemos olvidar que durante la pandemia hemos tenido unos
profesionales que se han enfrentado a la crisis sanitaria con una actitud puramente
vocacional. Sin ellos, no hubiera sido posible. Hablamos de los Sanitarios, Servicios
Funerarios, Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ejercito
Español, Protección Civil, Bomberos y trabajadores públicos que han trabajado de manera
admirable e incansable por la salud y la seguridad de nuestros convecinos. Muchas veces
sin los medios de protección adecuados, jugándose sus vidas y la de sus familias.
Es una realidad que no queremos ni debemos olvidar, y queremos que sea un ejemplo para
futuras generaciones.
L’Hospitalet ha estado a la altura. Lo hizo en el pasado, lo ha hecho hoy, en la mayor crisis
sanitaria que hemos vivido en nuestra historia reciente.
Por este motivo, el Ayuntamiento de L’Hospitalet no puede ser ajeno a esta labor y creemos
que debemos sumarnos a este reconocimiento tan necesario y justo por todo el dolor que
está dejando en nuestra tierra. Se debe dar especial protagonismo, a nuestros
profesionales, a todos aquellos que se han jugado la vida durante esta crisis. Debemos
poner en valor el comportamiento y trabajo ejemplar y la reacción de todos estos servidores
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públicos durante esta crisis.
Debemos hacer un llamamiento a la responsabilidad individual de los vecinos para continuar
realizando las recomendaciones de las autoridades sanitarias, sin olvidarnos de la labor de
quienes velan por nuestra salud y nuestra seguridad.
Atendiendo que el artículo tercero, apartado b) del texto refundido del Reglamento de
honores y distinciones vigente que incluye dentro de las categorías de honores y
distinciones que el Ayuntamiento de L’Hospitalet puede conceder, para premiar méritos
especiales o servicios extraordinarios prestados a la Ciudad, la “Medalla de honor de la
Ciudad de L’Hospitalet”.
Atendiendo que el artículo 13 del mismo texto reglamentario define la Medalla de la Ciudad
como el reconocimiento municipal, creado para premiar méritos extraordinarios que
competan a personalidades, entidades o corporaciones, sean nacionales o extranjeras, por
haber prestado servicio o dispensado honores a la ciudad.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del grupo político municipal del Partido Popular, con la
adhesión del grupo político municipal de Ciudadanos,
ACUERDA:
PRIMERO.- Iniciar los trámites preceptivos para la concesión de la Medalla de Honor de la
Ciudad de L’Hospitalet a sanitarios, servicios funerarios, trabajadoras familiares,
educadores, personal de limpieza, personal del comercio esencial, transportistas,
agricultores, Policía Municipal, Guardia Civil, Policía Nacional, Mossos d’Esquadra, Ejercito
Español, Protección Civil, Bomberos y trabajadores públicos que han trabajado de manera
admirable e incansable por la salud y la seguridad de nuestros convecinos. Muchas veces
sin los medios de protección adecuados, jugándose sus vidas y la de sus familias, tal y
como se prevé en los artículos 13 y 18 y siguientes del vigente Reglamento municipal de
honores y distinciones.
SEGUNDO.- Dar traslado a los medios locales de comunicación y al Gabinete de Alcaldia.”

MOCIONS INDIVIDUALS
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 15 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.
SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Aquí em sembla que el Sr. Coque García feia també alguna esmena. Sr. Coque
García.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Tenim dues esmenes. Una que seria el punt tercer, que és instar al govern de l’Estat a
modificar la dotació pressupostària del Plan estatal de vivienda, amb una partida
extraordinària amb transferències directes a les comunitats autònomes, amb recursos
suficients pel desenvolupament de l’ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per lluitar contra la
crisi habitacional provocada per la COVID-19.
I un quart acord que seria instar a l’Ajuntament de L’Hospitalet a crear un programa
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municipal d’ajudes econòmiques complementàries per al pagament del lloguer.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
No acceptem les esmenes perquè entenem que desvirtuen el fons de la moció i que
contradiuen el propi títol de la moció que reclama a la Generalitat. Si el títol diu reclamar a la
Generalitat, crec que no toca aportar altres esmenes que facin referència a altres
institucions. Després a l’exposició ja explicaré el perquè més profundament.
Bé, doncs moltes gràcies Alcaldessa, per presentar aquesta moció del grup socialista
respecte la suspensió del tràmit de les ajudes de lloguer habitual, que ha decidit la
Generalitat de Catalunya les darreres setmanes.
Crec que no cal que recordem que aquesta crisi sanitària generada per aquesta pandèmia
de la COVID-19 ha esdevingut de forma clara també una crisi social i econòmica de grans
magnituds davant la qual, les administracions públiques tenim l’obligació de cercar eines i
recursos per tal d’ajudar als ciutadans i ciutadanes que estan patint les conseqüències.
Crec que tampoc cal posar un èmfasi especial en subratllar que és des de la suma
d’esforços i recursos, com diu la nostra Alcaldessa sovint, que es cerquen les millors
solucions als pitjors problemes.
Doncs bé, en aquest cas ens trobem davant de quatre realitats molt tossudes. La primera és
que aquesta crisi ha tingut com una de les seves conseqüències principals la incapacitat de
moltes famílies de fer front del lloguer del seu habitatge habitual. Tots coneixem la
problemàtica dels preus dels lloguers, una problemàtica que s’ha vist agreujada per les
conseqüències socials i econòmiques d’aquesta crisi donat que moltes persones han perdut
la seva feina o han acabat en un ERTO en el menys dolent dels casos.
La segona és que govern d’Espanya conscient d’aquesta realitat i fent honor a l’objectiu de
que ningú quedi enrere i que aquesta crisi no la paguin els de sempre, ha pres durant l’estat
d’alarma multitud de mesures per tal de pal·liar les conseqüències d’aquesta emergència.
En aquest sentit només faré ressò de tres mesures preses pel govern d’Espanya.
La primera i més destacable, la creació d’un fons COVID-19 de 16.000 milions d’euros per
les comunitats autònomes, a fons perdut, per tant no s’han de retornar, ni genera interessos
ni fa créixer el deute de les administracions autonòmiques, per tal d’ajudar a finançar el cos
de la pandèmia i compensar la caiguda d’ingressos per la menor activitat econòmica.
La segona, una altra transferència també molt important, de 2.000 milions d’euros per fer
front a l’increment de la despesa sanitària.
I la tercera, que té una relació molt directa amb el tema que parlem en aquesta moció, és la
transferència urgent de 346 milions d’euros al Pla estatal de l’habitatge 2018-2021, amb una
aportació extra de 100 milions d’euros més, a càrrec del fons de contingència donant a més
flexibilitat a les comunitats autònomes, per decidir l’import que vulguin destinar a minimitzar
l’impacte de la COVID-19 en diferents fons relacionats amb l’habitatge.
En el cas de Catalunya s’han rebut gairebé 53 milions d’euros provinents del Pla estatal de
l’habitatge i 14,5 milions del fons de contingència.
Tercera realitat, doncs que podem decidir, com deia abans, la Generalitat de Catalunya que
és qui té les competències en matèria d’habitatge, ha decidit suspendre sine die la
tramitació d’aquests ajuts adduint manca de recursos i creant una angoixa afegida als
possibles destinataris d’aquests ajuts, així com una pressió brutal a les diferents oficines de
l’habitatge, com la de L’Hospitalet, que són la porta d’entrada d’aquestes sol·licituds i que
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realment atén als veïns i veïnes afectats.
Per cert, abans es parlava del 010 que està molt bé i ara els explico com ha funcionat el 012
per atendre a la gent que volia informació per aquesta sol·licitud. Ha funcionat fatal, pitjor
que malament, gairebé ningú no ha pogut accedir a aquesta informació o com ha funcionat,
per exemple, l’aplicació informàtica per fer la sol·licitud telemàtica. Dels 842 expedients que
ha donat temps que entressin a L’Hospitalet en aquestes dues setmanes, només 112
persones han sabut o han pogut introduir les dades necessàries. Per tant mirem abans com
fem les coses nosaltres, abans de reclamar com les fan els altres.
En definitiva, en un moment on l’Estat està posant tota la carn a la graella amb
transferències extraordinàries i mobilitzant més recursos que mai, la Generalitat de
Catalunya deixa en el llimbs la tramitació d’ajuts, que són de primera necessitat per a moltes
famílies del nostre país.
I quart, que puguem decidir perquè torno a dir, és la competent en la matèria, la Generalitat
de Catalunya prefereix recórrer a l’enemic exterior que no ens dóna prou diners per fer front
a les necessitats dels ciutadans, en comptes d’aportar diners extraordinaris com fan altres,
per complementar els ajuts que provenen de l’Estat.
I només posaré tres exemples de color polític divers. Andalusia ha aportat 13 milions
d’euros de complement per les ajudes de lloguer, a part dels diners que ha transferit l’Estat.
València, 7,5 milions d’euros de complement per ajudes al lloguer i finalment Canàries, una
realitat diferent i amb la singularitat insular, amb 2,7 milions de complement per aquestes
mateixes ajudes.
Així doncs, altres comunitats autònomes, quan poden decidir, decideixen sumar en benefici
dels seus ciutadans i ciutadanes. Per tant, què reclamem al govern de la Generalitat amb
aquesta moció? Doncs molt clarament que aixequi de forma immediata la suspensió de
presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social
de la COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual i segon, que valori complementar amb
recursos propis les partides destinades a aquest projecte, si és que amb la dotació inicial no
és suficient, però que actuï ja perquè estem davant d’un greu problema que la inacció del
govern de la Generalitat pot agreujar encara més. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular vamos a votar a favor y una vez más el gobierno de la Generalitat
da lecciones de sentido social y una vez más el gobierno de la Generalitat y los partidos que
sustentan al gobierno dan lecciones de políticas de vivienda, pero una vez más el gobierno
de la Generalitat pone palos en las ruedas, elude sus responsabilidades y castiga a quien
más lo necesita.
Por eso nosotros desde el Partido Popular de L’Hospitalet nos vamos a sumar a la petición
de levantar la suspensión para la presentación de solicitudes de ayudas para las viviendas
de alquiler a los afectados por el COVID-19.
Cabe decir también, aquí añado una puntualización, que no nos parece bien tampoco el
alarde que se hace desde la presentación del Partido Socialista poniendo como ejemplo de
buena gestión de la crisis del COVID-19 del gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias,
porque para nosotros precisamente no son ejemplo en este caso de casi de nada. En
cualquier caso estamos de acuerdo con la reivindicación que se hace contra el gobierno de
la Generalitat y por tanto daremos nuestro voto favorable.
En cualquier caso, nosotros entendemos que en momentos como los actuales con la crisis
sobrevenida por el COVID-19 y que está generando una gran crisis económica y unas
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graves consecuencias a las familias entendemos que gobernar es priorizar y dada la
emergencia social que vivimos pues hay poner el acento en todas aquellas políticas que
ayuden a todos los ciudadanos y ciudadanas, en este caso de L’Hospitalet, pues a
sobrellevar y amortiguar las graves consecuencias de la crisis económica que vivimos.
Mucha gente se puede preguntar de dónde podemos sacar ese dinero. Pues evidentemente
ahora hay que incrementar partidas que ahora son más necesarias que otras. Nosotros, por
eso, ya en varias ocasiones hemos propuesto, por ejemplo, la eliminación directamente de
la Conselleria de acción exterior porque creemos que ese dinero puede ser mejor utilizado
pues en este caso para paliar los efectos del COVID-19.
En cualquier caso, desde el grupo parlamentario Popular hemos presentado propuestas en
materia de alquiler como poner en marcha, a través la Agencia de la Vivienda de Cataluña,
un plan dirigido a las familias con dificultades económicas derivadas, como digo, de la
pandemia para ofrecer programa de intermediación profesional que tenga como finalidad
buscar el común acuerdo entre los inquilinos y los arrendatarios que permita encontrar
fórmulas de continuidad de los contratos de alquiler.
También establecer un sistema de bonos de alquiler social para las personas que se
encuentren en situaciones de vulnerabilidad.
En cualquier caso, creemos que la Generalitat tiene que dar la cara, no puede hacer como
hace o como acostumbra hacer, esconder la cabeza bajo el ala y lo que debe hacer es
enfrentar la realidad, intentar priorizar y dar respuestas a las necesidades, por tanto
votaremos a favor de la moción. Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. A veure, nosaltres considerem que no hi ha excuses per aturar els ajuts als
col·lectius més vulnerables, que cada dia es produeixen desnonaments, de fet des de
primers de juny ja es podien fer efectius els llançaments, malgrat l’estat d’alarma. En el cas
concret de L’Hospitalet fins i tot l’Incasol, l’organisme d'habitatge de la Generalitat, volia fer
efectiu el desnonament d’una família amb menors sense cap mena de consideració. Una
família que havia documentat la seva situació d’emergència social i es trobava en una
situació límit.
L’accés a l’habitatge digne és un dret constitucional i així ho han de defensar els organismes
públics i no enviar a les forces de seguretat a desnonar famílies vulnerables sense donar
altra alternativa residencial.
Afortunadament la PAH ciutat de L’Hospitalet va posar el cos, i la barrera solidària va evitar
una vegada més que aquesta família es quedés al carrer i sense un sostre on viure.
Per tot això instem a totes les administracions a prendre molt seriosament projectar i ampliar
el parc públic d'habitatge de lloguer, per evitar aquestes situacions tan injustes i inhumanes
que patim cada dia, com són els desnonaments de col·lectius en risc d’exclusió. No es pot
deixar a la iniciativa privada aquest dret constitucional.
I evidentment a la Generalitat de Catalunya li demanem, que dintre de totes les seves
competències, no aturi cap ajut destinat a pal·liar la emergència habitacional, que és un
greu problema social agreujat per la pandèmia i les seves conseqüències. Votem a favor
d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, voy. Bueno nosotros, evidentemente, como no puede ser de otra manera, también
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votaremos a favor de una moción absolutamente necesaria.
Decir aquí, que obviamente una vez más a la Generalitat se le ve el plumero, en definitiva,
mucho predicar pero poco dar trigo. La cuestión es que estamos convencidos de que si
tuvieran que invertir en cuestiones del procés, en embajadas y demás, seguro que habrían
partidas, seguro que no habrían problemas, no habría suspensión de nada si no que ancha
es Castilla, ancha es España y ancha es Cataluña para derrochar lo que haga falta, pero en
estas cuestiones se le ve el plumero.
Así que, bueno las carencias, lo que yo digo muchas veces en clave de humor, que se ha
hecho casi famosa la frase, que creo hay muchos funcionarios que están aquí en la sala que
van tomando nota de esas frases, aquello de mucho te quiero perrito pero pan poquito. Y a
partir de aquí, entendemos que tiene que haber más pan, menos parafernalias, menos
historias, menos decir a la gente lo que quiere oír, mucha república y mucha historia, pero al
final, a la hora de la verdad, cuando hay que dar la cara por la gente, esto es lo que hacen y
tienen que ir otros partidos a decirles, oiga levante usted la suspensión de la presentación
de solicitudes para las ayudas, etc.
En definitiva, estamos satisfechos con que esta moción, yo creo, yo creo, vamos a ver qué
hacen los que defienden al gobierno de la Generalitat, que saldrá adelante y estamos
orgullosos que se haya pedido, para que de una vez por todas se pueda hacer
precisamente lo que decía en lo anterior Ana, tengamos en cuenta a las personas que tanto
lo necesitan y que el gobierno de la Generalitat no las puede olvidar.
Y así es como estamos de acuerdo en muchas cosas, no en todo vamos a discutir. Hay
cosas que son tan obvias en las que estaremos de acuerdo. Estamos a favor de la moción,
obviamente.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Ara hem vist en què ha quedat el discurset d’abans del Sr. Belver, de treballar plegats amb
d’altres administracions i demés, perquè amb aquestes esmenes que fèiem, el que volíem
era precisament posar en valor això. Això és un àmbit que afecta a totes les
administracions, a l’administració de la Generalitat, però també i en gran part a la de l’Estat i
la de l’Ajuntament.
Volíem posar també el focus sobre el govern de l’Estat i la insuficiència de recursos
aportats, que només ha aportat 100 milions d’euros per totes les comunitats autònomes,
dels quals 14,5 milions corresponen a Catalunya i amb les estimacions això arribava per
2.500-3.000 ajuts. Només 15 dies després de que la Generalitat activés aquest tràmit, ja
s’havia esgotat tot el fons que havia aportat.
Tot i així, la Generalitat ha aportat recursos propis d’emergència pel tema de la COVID-19.
Ha aportat 14 milions pel pagament a persones vulnerables. Ha assumit 3 milions d’euros
més en el cost de no cobrar a les persones que viuen en lloguer de l’Agència Catalana de
l’Habitatge, 3 milions ordinaris en ajut de lloguer i 10 milions extra per ajudar al lloguer a les
persones grans. Són col·lectius que amb la pròpia ajuda de l’Estat deixava fora, i la
Generalitat ha aportat amb els seus recursos propis.
També crèiem que era important que l’Ajuntament, com ja han fet altres ajuntaments del
nostre entorn, posés en marxa una borsa municipal d’ajuda al lloguer, que fos
complementària a la que s’estava abandonant i vostès s’han negat a fer-ho.
Creiem que és molt urgent i molt necessari donar compliment a la moció que es va aprovar
ja al mes de gener, que va presentar Esquerra Republicana, per fer un pacte d’habitatge per
abordar tot això des dels diferents partits polítics i des de les administracions, i no fer
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aquesta moció que, òbviament, jo entenc que vulguin deixar fora a l’Estat i al propi
ajuntament, perquè el seu objectiu era el que era, i Sra. Esplugas, podria començar
perfectament per demanar que es tanqués la Consejería de Asuntos Exteriores d’Andalusia,
per veure a on acaben col·locant a l’Enric Millo. Moltes gràcies.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
En primer lloc agrair als grups, a excepció d’Esquerra Republicana, la votació favorable en
aquesta moció.
Crec que és una moció, com deia algun dels portaveus, necessària per precisament posar
de relleu una situació davant la qual la inacció de la Generalitat de Catalunya pot encara
agreujar molt més el problema que estan patint moltes famílies.
Deia la Sra. Esplugas que en qualsevol cas, no compartía el alarde sobre la acción del
gobierno de España. Normal, en este caso pues vemos las cosa diferentes. Lo que es
verdad es que yo he hablado en todo momento, no he hablado ni de Pedro Sánchez ni de
Pablo Iglesias, he hablado de gobierno de España, porque creo que una situación de crisis
como la que hemos vivido, hay que mantener el sentido institucional y debemos dejar pues
seguramente las refriegas de partido o partidarias para otros momentos. Y por tanto, que
todos nos embullamos en el sentido más institucional y no pongamos el debate en el terreno
más partidario. Por tanto, por eso he hablado siempre del gobierno de España, para no
mezclar otras cuestiones.
Agradecer a la Sra. Ana González también el voto favorable. Sí que en el tema de los
desahucios pues, a nivel personal, yo soy de los que piensa que quizás aquí sí que
podríamos haber, desde el gobierno de España, de alguna manera ha alargado la moratoria
durante algún tiempo más para darnos tiempo a todos, a las administraciones también, a
buscar algunas soluciones de emergencia, para casos que estamos viviendo en este
momento, que están sufriendo esos desahucios y que si quizás hubiéramos podido alargar
este plazo hasta final de año, hubiera dado más tiempo a todos a organizar un poco mejor la
respuesta a esos desahucios que estaban pendientes, que se paralizaron y que han
empezado de manera rápida y sin contemplaciones a partir del 1 de junio. Yo creo que ahí
podríamos reflexionar conjuntamente haber hecho algo más a nivel de Estado. Por lo tanto,
complacencia ninguna, siempre se puede hacer más y mejor, y estoy de acuerdo pues que
esa urgencia existe.
Agradecer también al portavoz de Ciudadanos su voto a favor. Es verdad que la política,
como se dice muchas veces, es priorizar y en este caso el gobierno de la Generalitat
debería decidir en qué prioriza los recursos de los que dispone, y aquellas aportaciones
extraordinarias que está haciendo el Estado para atender a esta situación de emergencia.
Por tanto que prioricen y que prioricen a favor de las familias que necesitan una ayuda para
pagar el alquiler, y que además el Estado ha buscado el mecanismo para poder hacerlo.
I al Sr. Coque Garcia, bé, lo de treballar plegats, jo estic plenament d’acord. Si vol repassi
les actes dels plens anteriors, on vostès han portat mocions sobre el tema de l’habitatge i jo
m’he afartat de dir que bé, que fessin alguna referència a qui té la competència en matèria
d’habitatge en aquest país, que és la Generalitat de Catalunya, perquè vostès només
demanen, demanen i demanen a l’Estat i als ajuntaments, a aquest ajuntament en concret,
però la Generalitat de Catalunya inacció absoluta en aquest aspecte.
Per tant, nosaltres som els que realment defensem la suma i la concertació de les tres
administracions, per poder donar una resposta efectiva a la problemàtica de l’habitatge que
hi ha a Catalunya, però en aquest cas jo l’he explicat el que ha fet l’Estat i l’Estat ha posat
molts recursos. Mai abans s’havien transferit 16.000 milions d’euros a les comunitats
autònomes, per poder pal·liar les conseqüències d’una situació com la que hem viscut, mai
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abans s’havien mobilitzat recursos d’una manera tan urgent com s’ha fet ara.
Ara el que toca és preguntar a la Generalitat què fa la Generalitat, i què ha de fer sent
competent en aquesta matèria, en aquesta problemàtica tan greu. I això és el que hem de
respondre i per això li requerim a la Generalitat, que és qui ha parat la tramitació de les
ajudes, perquè a la resta de comunitats autònomes no s’ha paralitzat aquesta tramitació. La
resta, no només no l’han paralitzat, si no que han abocat recursos propis per poder arribar a
més gent. Per què la Generalitat paralitza aquesta tramitació, i per què deixa amb l’angoixa
a molts veïns i veïnes d’aquesta ciutat, sense saber si podran cobrar aquests ajuts, fins
quan podran cobrar i què podran cobrar.
Per tant, té tot el sentit que la moció, d’alguna manera, vagi adreçada en exclusiva a la
Generalitat, perquè és qui ha pres aquesta decisió i ningú més. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 15, demana el
vot a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 15 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 15.- PER DEMANAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA QUE AIXEQUI LA
SUSPENSIO DE LA PRESENTACIO DE SOL·LICITUDS DELS AJUTS PER CONTRIBUIR
A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONOMIC I SOCIAL DE LA COVID19 EN ELS LLOGUERS
D’HABITATGE HABITUAL.AJT/32899/2020

Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació
s'aprova amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin,
David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura
García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza
Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 5 vots 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; assistents presents en el moment de la
votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Amb la pandèmia de la COVID19 s’ha produït no tan sols una crisi sanitària sinó també
econòmica i social. Moltes persones s’han vist en la situació de no poder fer front al
pagament de la hipoteca o del lloguer de casa seva.
Davant d’aquest greu problema, el Govern d’Espanya, a través del Ministeri de Transports,
Mobilitat i Agenda Urbana, ha aprovat un seguit de mesures d’ajuts a les persones que s’hi
veuen afectades, regulades pel Real Decret-llei 11/2020 i les Ordres Ministerials
TMA/336/2020 i TMA/378/2020.

…/…

86

Complementàriament, el Govern d’Espanya va avançar per transferència urgent els fons del
Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 a les CCAA, per un total de 346 M€ i a continuació es van
transferir 100 M€ més a càrrec del Fons de Contingència.
Les CCAA tenen flexibilitat per decidir l’import que destinaran als programes del Pla Estatal
d’Habitatge 2018-20121: ajuts directes a víctimes de violència de gènere, persones objecte
de desnonament, sense llar i especialment vulnerables, així com el programa per contribuir
a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers d’habitatge habitual,
entre d’altres.
En el cas de Catalunya, s’han rebut 52.780.000 M€, provinents de Pla Estatal d’Habitatge
2018-20121, i 14.500.000 M€ del Fons de Contingència.
A Catalunya es van convocar per Resolució TES/1047/2020, de 12 de maig, els ajuts per
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge
habitual. La dotació econòmica que s’hi assignava eren els 14,5 M€ que es van transferir
des del Govern d’Espanya.
Aquests ajuts al lloguer tenen caràcter extraordinari i van dirigits als llogaters que com a
conseqüència de l’impacte econòmic i social de la pandèmia tinguin problemes transitoris
per atendre el pagament total o parcial del lloguer, per què es trobin en situació d’atur,
Expedient Temporal de Regulació d’Ocupació (ERTO), o que hagin vist reduïda la seva
jornada de treball de manera que els suposi una pèrdua d’ingressos.
El 29 de maig amb la resolució TES/1199/2020, es va suspendre, de forma cautelar, la
presentació de sol·licituds d'aquests ajuts. Segons deia la mateixa resolució, fins que la
tramitació i valoració de les sol·licituds ja presentades permetin analitzar la suficiència del
crèdit que faci viable la continuació o no de la presentació de noves sol·licituds.
El Departament de Territori no ha posat termini a la suspensió, els afectats per la COVID-19
que podrien acollir-se a aquests ajuts, i que encara no havien presentat sol·licitud, no saben
si ho podran fer o no.
De la mateixa manera, els Ajuntaments, que ja han de fer-se càrrec de l’increment
exponencial de les necessitats econòmiques i socials de la ciutadania arran de la pandèmia,
es veuran també abocats a pal·liar la situació creada per la suspensió per part del Govern
de la Generalitat d’aquests ajuts.
El Govern de la Generalitat té competències en matèria d’habitatge, i per tant, les hauria
d’exercir posant els recursos propis necessaris per garantir el dret a l’habitatge, com han fet
altres comunitats autònomes.
Per tot això, el Ple, a proposta del grup polític municipal Socialista, acorda:
PRIMER.- Demanar al Govern de la Generalitat que aixequi de manera immediata la
suspensió de la presentació de sol·licituds dels ajuts per contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social de la COVID19 en els lloguers d’habitatge habitual.
SEGON.- Demanar al Govern de la Generalitat que, en cas que la dotació pressupostària
inicial d’aquests ajuts no fos suficient, una vegada tramitats i valorats tots ells, es
complementi amb recursos propis de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Traslladar els precedents acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya.”
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 16 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Passem a les mocions d’Esquerra Republicana de Catalunya. N’hi ha cinc. Ara començarem
per la número 16. Jo demanaria, que tenen 5 minuts per cadascuna d’elles, però ja que han
presentat cinc mocions, que escurcin una miqueta per a no allargar massa el Ple.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 16 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. No consumirem tot el temps, normalment no ho fem en les
nostres intervencions.
Referent a la moció de la crisi de la COVID-19 no és únicament una crisi sanitària si no
també una crisi social i econòmica. En aquest crisi molts ciutadans han perdut la feina o la
poden perdre en els propers mesos. Són ciutadans que no poden fer front a la hipoteca, al
pagament del lloguer o serveis bàsics com l’aigua, la llum i el gas, no poden pagar aquests
rebuts.
Aquesta crisi sanitària està tenint greus conseqüències per a l’economia i per a les classes
populars i els treballadors i treballadores d’aquest país.
En data 8 de juny, a Catalunya, s’havien presentat més de 97.000 expedients de regulació
temporal d’ocupació, que afecten a més de 700.000 treballadors i treballadores, dels quals
2.301 són d’empreses de la nostra ciutat, que s’han acollit als ERTOS amb una afectació de
15.000 treballadors i treballadores de L’Hospitalet.
La tramitació dels ERTOS per part del govern de l’Estat espanyol ha estat un desastre.
S’han acumulat errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació. Lluny de
reaccionar de forma eficient, el govern de l’Estat espanyol ha agreujat la incertesa que
pateixen els treballadors i les treballadores i molts d’ells porten més de dos mesos sense
rebre cap tipus d’ingrés.
Aquests ciutadans al no tenir cap tipus d’ingrés no poden fer front als serveis bàsics, pagar
el rebut de la llum, de l’aigua i del gas, i no poden fer despeses en l’àmbit de l’alimentació,
per tant no poden satisfer les seves necessitats bàsiques.
Davant d’aquesta situació, la Generalitat de Catalunya que vostès critiquen i que diuen que
no fa res, s’ha vist obligada a crear una partida extraordinària de 20 milions d’euros per tal
de prestar algun tipus d’ajut per a aquestes persones.
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Com a regidors i regidores d’aquest ajuntament, de l’àmbit municipal que són els que millor
coneixen la problemàtica dels nostres veïns i veïnes, estem comprovant que molts ciutadans
estan patint una situació greu al no percebre aquestes remuneracions dels ERTOS.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya ja no volem més excuses de l’Estat
espanyol, no volem més excuses de problemes tecnològics, de manca de personal o
d’errors en la tramitació. Volem que els treballadors i les treballadores que tenen dret, cobrin
de manera immediata.
És per aquest motiu que Esquerra Republicana de Catalunya demanem a aquest Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, que insti al govern de l’Estat espanyol a desencallar els tràmits
per a que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin de forma
immeditada.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción de Esquerra
Republicana. Como ha explicado el proponente, la situación de muchísimas familias, en
este caso de L’Hospitalet, la situación es dramática ante el incumplimiento del gobierno del
Estado de no hacer efectivo el pago de los ERTES.
Debemos recordar que los ERTES son el claro ejemplo de la negligente gestión del Partido
Socialista y Unidas Podemos al frente del gobierno de España, la consecución y el relato de
la historia de la crisis sanitaria, convertida en crisis económica. Tiene un relato, un anuncio
estrella, una mentira, un incumplimiento dejando atrás a muchas familias, y luego
rectificando las veces que haga falta, y a partir de ahí podríamos extrapolar este relato a
muchas de las situaciones que hemos estado sufriendo a lo largo de estas semanas.
Hay que recordar que los ERTES son una medida de flexibilización laboral desarrollada en
la reforma laboral del año 2012, del gobierno del Partido Popular, que precisamente ahora el
gobierno de España de extrema izquierda, con Bildu, pretende derogar. Como decía, era
una medida, la reforma laboral del año 2012, del gobierno de Mariano Rajoy, evidentemente
para evitar despidos. Ya existía esta medida, ya existía.
Luego ligan los ERTES al estado de alarma para chantajear a la oposición en el Congreso,
cuando saben que no es cierto y para muestra lo que estamos viviendo ahora. Por tanto, era
mentira. Tras la polémica con los sindicatos y la patronal sobre la duración de los ERTES,
finalmente se van a prorrogar, al menos eso es lo que parece, hasta septiembre, y ahí una
vez más la rectificación. En resumen, miles y miles de familias, en este caso de L’Hospitalet,
abocadas a una situación crítica por el impago de los ERTES.
Al final me olvidaba del enemigo externo. La culpa siempre es de otro o de otra. La
inoperancia del gobierno del Partido Socialista y de Unidas Podemos mantiene a miles de
vecinos, como decía, acogidos a ERTES sin percibir los ingresos que les corresponden, y
aunque el único culpable, en este caso, es el ejecutivo central, que es la única
administración competente, el PSOE, Unidas Podemos, trata de confundir a la ciudadanía y
echar balones fuera a las comunidades autónomas, marca de la casa.
Ante esta situación, el Partido Popular ya el 28 de abril, el grupo parlamentario en el
Congreso propuso que había que habilitar un pago extraordinario inmediato de la nómina de
las prestaciones, que permitiera el abono de las mismas a los cientos de miles de
trabajadores afectados por los ERTES.
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Podríamos reproducir las iniciativas que hemos ido haciendo desde el Congreso de los
Diputados, para intentar generar el pago de los ERTES. No lo voy a hacer, pero en
cualquier caso, al final lo que nos encontramos es un Partido Socialista con Unidas
Podemos, que hacen alarde de su sentido social, pero al final están ustedes viendo que a lo
largo de esta crisis sanitaria y ahora económica, que realmente no cumplen.
Y la guinda de todo esto es que, una vez se hayan cobrado estos ERTES, la mayoría de
ellos van a tener que pagar el año que viene la renta porque tienen dos pagadores. Por
tanto, una medida que nosotros entendemos que era necesaria, que es urgente, que es vital
para muchísimas familias, y que por tanto el gobierno de España no puede demorar más
ese pago. Por tanto, la votaremos a favor. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Yo, Sra. Esplugas no se me enfade, pero si quien interviene, hace la propuesta, la presenta
en dos minutos y medio, me parece que no hace falta que para votar a favor de la misma,
que utilicemos más tiempo que el que propone la moción, porque es que si no, nos
quejamos todos de que nos alargamos mucho, pero todos contribuimos a alargarnos en
demasía.
No se me enfade, lo digo para todo el mundo en general. Le pido disculpas por dirigirme a
usted, pero es que si no, serán las doce de la noche, tendremos que levantar la sesión y el
último que le toque, se enfadará porque no le dará tiempo de presentarlas.
Continuarem amb el torn de intervencions. Sra. Núria Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Marín. La moció fa referència a la gestió d’una situació en la que s’han tramitat
milions de prestacions en temps rècord, amb els funcionaris treballant set dies a la setmana
des dels seus domicilis sota una enorme pressió. Segurament la gestió és millorable, i amb
tota certesa s’han pogut cometre errors, però ni exclusivament a càrrec de l’administració de
l’Estat, ni pels motius que expressa la moció.
No es pot plantejar que tothom afectat per un ERTO, cobri des del primer moment com si no
calgués la verificació del compliment de les condicions previstes a la normativa, tal i com
exigeix una correcta gestió dels fons públics.
Les causes són múltiples: ERTOS sol·licitats, no concedits i no informats a les treballadores;
errors en la tramitació per les empreses; inclusió de números de compte erronis per part del
SOC, en incloure no el facilitat per l’empresa, sinó el de la última prestació percebuda;
operatives dissenyades pel SOC, incloent-hi codificacions sense correspondència a
l’aplicació del SEPE, amb el consegüent retard a les tramitacions, etc., etc., etc.
La llista i casuística són interminables, però en realitat no és aquesta la qüestió, estem
davant d’una moció que o bé fa una relectura creativa de la realitat, o bé denota un cert grau
de desinformació, o simplement és el resultat equivocat de l’intent de defensar la gestió de
la crisi per part del Departament d’Empresa i Ocupació, que casualment ocupa el mateix
grup polític que impulsa la moció.
Només així pot entendre’s un plantejament sense el més mínim exercici d’autocrítica. I amb
aquesta finalitat tot s’hi val. Dir que la Generalitat va crear una prestació de 200 euros per
aquest motiu, cosa que és inexacta, perquè aleshores l’haguessin restringit només a
aquests supòsits, en lloc d’estendre-la també a treballadores i autònomes amb una
disminució d’ingressos associada al coronavirus, amb contractes eventuals extingits, o
sense dret a la prestació de cessament d’activitat.
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Afirmar que l’Estat espanyol està deixant desateses milers de persones i accentuant la
vulnerabilitat de les seves vides, quan sense les mesures de l’escut social no haguessin
tingut cap protecció.
Titllar d’error el pagament inicial de la mateixa quantitat per a totes les beneficiàries, quan la
ministra de Treball va explicar en seu parlamentària que es va prioritzar posar en marxa les
prestacions a la major brevetat possible, i a posteriori, es van pagar retroactivament les
diferències associades a les circumstàncies personals i familiars.
Afirmar que les entitats bancàries no estan avançant el pagament de les prestacions, quan
milions de persones cobren a finals de mes en lloc del dia 10, o hi ha entitats bancàries que
estan expressant públicament, que no disposen de títol jurídic per exigir la devolució dels
imports avançats a aquells clients que finalment han vist denegada la seva prestació, és de
difícil sosteniment.
Així mateix, assegurar que hi ha una retallada en polítiques actives d’ocupació, és una
afirmació que directament falta a la realitat, perquè la xifra distribuïda fins ara és una xifra
provisional, pendent de la seva concreció definitiva a la pròxima Conferència sectorial
d’Ocupació i Afers Laborals, i que a més d’haver-se desafectat temporalment la quota de
formació professional per a l’ocupació, també es pot destinar a programes per al foment de
l’ocupació.
Sense deixar de banda que fins i tot en cas de que fos certa aquesta afirmació, el grup
municipal que proposa aquesta moció, el seu grup parlamentari al Congrés en seria
corresponsable, ja que es tractaria d’una xifra resultat de la pròrroga de l’últim pressupost
del govern Rajoy, com a conseqüència del vot del seu partit en contra d’un projecte de Llei
de pressupostos generals de l’Estat, expansiu en matèria de polítiques d’ocupació i que van
tenir a les seves mans validar. Així que analitzin de tant en tant també, el resultat de la seva
acció parlamentària sobre la ciutadania de Catalunya en general, i les veïnes de L’Hospitalet
en particular.
L’autèntica problemàtica és que el Departament d’Ocupació de la Generalitat que vostès
gestionen no té les polítiques actives d’ocupació entre les seves prioritats, un dèficit que
davant de la crisi ocupacional, intenten tapar culpabilitzant els altres.
No obstant, L’Hospitalet En Comú Podem compartim amb vostès la preocupació, la
solidaritat i l’exigència a totes les administracions, perquè la situació dels milions de
treballadores que tenen la seva relació laboral suspesa, també per la percepció puntual de
les seves retribucions, però per això, tot i ser necessari, no és suficient amb solucionar les
possibles deficiències de la gestió del govern de l’Estat, si la Generalitat continua sense
aplicar tota la seva diligència en l’exercici de les seves competències. En canvi, vostès no hi
fan cap mena d’esment al respecte.
En base a l’anteriorment exposat L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte al primer acord de la moció d’Esquerra Republicana, i ens
posicionarem en canvi, en contra dels acords restants.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muchas gracias. Nosotros votaremos a favor y seremos muy breves, solo un comentario,
porque a pesar de que usted se esfuerza en decirle a la gente que no se extienda mucho,
parece que surte el efecto contrario. Cada uno debe decir lo que piensa y en cualquier caso
no le hacen mucho caso, no tiene mucho éxito con eso.
Solo permítannos recordarles que esta fue una de las condiciones que pusimos Ciudadanos
para ampliar el estado de alarma, porque nosotros sí que negociamos pensando en lo que
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necesitan el conjunto de los españoles, no como Esquerra Republicana, que negocian el
estado de alarma poniendo como condición su mesa de negociación, que solo interesa a los
presos por sedición y malversación.
No digo nada más, con eso es suficiente. Votaremos a favor.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Gracias Alcaldesa. Yo avanzo para iniciar el informe positivo que el grupo municipal
socialista va a votar solamente el punto número 1 de sus acuerdos a favor, del resto vamos
a posicionarnos en contra.
Porque, como no puede ser de otra manera, siempre pediremos que cualquier ayuda
otorgada y pendiente de cobro, se cobre lo antes posible y más con la situación en la que
nos encontramos actualmente.
Pero dicho esto, decirles que su moción es cuanto menos inexacta. Está llena de medias
mentiras, más que de medias verdades, y también no puedo dejar de responder a algunas
afirmaciones que hacen ustedes en esta moción, que son dignas de contestar.
Miren, el gobierno de España, en esta pandemia mundial, desde el minuto cero decidió no
dejar a nadie atrás, y poner todos los medios que tiene a su disposición para este fin. Un
ejemplo de hoy es que se han ampliado los ERTES hasta el mes de septiembre, para
ayudar lógicamente a las empresas y a sus trabajadores.
La crisis sanitaria ha provocado la paralización de la economía, puso en riesgo miles de
puestos de trabajo y es por ello que el gobierno de España decidió flexibilizar esos
mecanismos de ajustes temporales de actividad para evitar despidos a las empresas,
mientras esta emergencia sanitaria durase. Los ERTES de fuerza mayor, con motivo del
COVID-19, han permitido a miles de empresas no tener que despedir a sus empleados, y
estos empleados cobrar por parte del Estado esa prestación durante esta situación
excepcional. Esta medida ha salvado empresas, ha salvado empleos y esto es una realidad,
no tiene más matices.
Y esto es así porque la vocación del gobierno de España es anteponer los intereses
comunes a los intereses individuales. Desde el inicio de la crisis sanitaria el SEPE ha
reconocido y abonado en el mes de mayo cerca de 5,2 millones de euros, y lo ha hecho
también gracias a ese convenio firmado por el ministerio de Trabajo y las entidades
financieras.
Recordarles y decirles que el Sr. Ricard Bellera de Comisiones Obreras confirmó que
efectivamente los bancos están avanzando las nóminas retrasadas, a diferencia de la
afirmación que usted hace en su moción.
A fecha 2 de junio el SEPE ha reconocido y abonado el 98,5% de las solicitudes
presentadas, quedando pendientes las nuevas prestaciones y las que han llegado al SEPE
con errores que deben solucionarse, faltaría más, y que se está trabajando para que esté
subsanado lo más rápidamente posible, de ahí que nosotros votemos su acuerdo número 1
a favor.
Por tanto, viendo los datos y viendo las circunstancias que nos han rodeado, que vengan
ustedes, los señores de Esquerra, con esta moción con frases como, “el gobierno de
España ataca la dignidad de las personas afectadas”, pues como comprenderá no puedo
dejar de responderle.
¿Saben lo que es la dignidad? La dignidad es que los trabajadores a pesar de todo, han
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podido mantener a sus familias, sus hogares, sin perjuicio para sus empresas, preservando
sus puestos de trabajo. Dignidad es además que toda empresa que se ha acogido a un
ERTE por fuerza mayor y vuelva a su actividad, se comprometa a mantener esos puestos
de trabajo durante seis meses. Dignidad es que esas empresas además deberán ser un
ejemplo de responsabilidad y transparencia fiscal, quedando fuera de estas ayudas
cualquier empresa que está domiciliada en paraísos fiscales. Dignidad es que todas esas
empresas que prolonguen los ERTES, no podrán repartir dividendos. Eso es dignidad.
¿Sabe lo que no es digno? Que el gobierno de la Generalitat, del que su partido forma
parte, lance ayudas con dotaciones del todo insuficientes, como la que usted menciona en
su moción, como por ejemplo una ayuda de 200 euros, o una partida de 20 millones de
euros que se agotó muy rápido, y se sienten orgullosos de ello. Esto no vale que se agote
rápido, vale que llegue a todo el mundo que lo necesite y no vale de quien tenga un acceso
a un ordenador y que tenga un Internet más veloz. Eso sí que no es digno.
También en su moción nos hablan de dejadez e irresponsabilidad por parte del gobierno. De
verdad, háganselo mirar, teniendo en cuenta lo que han hecho en el gobierno de la
Generalitat, en lo que se refiere a la gestión de las residencias de gente mayor en esta
pandemia.
Por tanto y ya para acabar, voy a utilizar una expresión de nuestro ministro de Sanidad,
Salvador Illa, en temas de dignidad, en lo que respecta al gobierno de España, está más en
poder dar ejemplo que al revés, al contrario de otros en lo que respecta a dejadez e
irresponsabilidad.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, molt breu. Ja que veig que la regidora parla de dignitat. Dignitat seria derogar la reforma
laboral. Dignitat seria promoure la dació en pagament i no promoure desnonaments. Dignitat
seria haver suspès els lloguers i dignitat hagués estat no ajudar a empreses que operen en
paradisos fiscals.
Nosaltres li hem manifestat que hi ha una realitat, i la realitat és que hi ha gent que no està
cobrant aquests ERTOS. Hi ha unes deficiències per part del govern de l’Estat espanyol.
Des de la Generalitat de Catalunya s’ha manifestat també moltes vegades la voluntat
d’ajudar a la seva tramitació, i el govern de l’Estat no ha volgut aquesta ajuda.
Per tant, la realitat és que hi ha molts ciutadans de la nostra ciutat, molts ciutadans del
nostre país, Catalunya, i també d’altres nacions de la resta de l’Estat espanyol, que no estan
cobrant aquesta prestació.
Per tant, vostès tenen molta habilitat en donar-li la volta a les coses, i el problema de mala
gestió del propi govern de l’Estat espanyol, l’acaben transformant en un problema que diuen
que és de la Generalitat de Catalunya.
I parlant de la Generalitat de Catalunya, el govern de l’Estat espanyol ha retallat més de 200
milions a les polítiques actives d’ocupació, per tant el govern de l’Estat espanyol no ha
aportat tampoc els recursos econòmics necessaris per potenciar aquestes polítiques.
Em quedo únicament d’aquesta moció, que l’Ajuntament de L’Hospitalet reclama al govern
de l’Estat espanyol, que les persones que encara no han cobrat els ERTOS, aquesta
prestació, ho puguin fer de la manera més ràpida possible, perquè en això crec que tots i
totes estem d’acord.
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SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Efectivament en això jo crec que tots els grups polítics hem manifestat el nostre
suport i per tant si no estic equivocada el primer punt de la moció restaria aprovat per
unanimitat, i Sra. Secretària?

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

MOCIÓ 16.- PER EXIGIR AL GOVERN ESPANYOL EL PAGAMENT IMMEDIAT DE LES
PRESTACIONS ECONÒMIQUES A TOTES LES PERSONES TREBALLADORES
AFECTADES PER UN EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL D’OCUPACIÓ.
AJT/32766/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER i QUART han estat rebutjats amb 17 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb
10 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment
de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’emergència sanitària del coronavirus ha provocat una sacsejada sobtada i crua al conjunt
de la ciutadania. Innegablement, un dels efectes negatius més durs ha estat la suspensió
temporal de l’activitat laboral en molts sectors econòmics, fet que ha provocat, alhora, que
milers de persones s’hagin vist afectades per expedients de regulació temporal d’ocupació
(ERTO). Les dades mostren una realitat desoladora.
Atès que segons el que informa el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, fins al
dia 8 de juny, s’han presentat a Catalunya 97.899 expedients de regulació temporal
d’ocupació que afecten un total de 723.764 persones treballadores.
Atès que la situació ha impactat a 2.301 d’empreses de l’Hospitalet que s’han acollit a la
possibilitat de fer un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) i que ha afectat
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15.523 persones treballadores a la nostra ciutat, fins al dia 8 de juny.
Atès que segons aquestes mateixes dades, els expedients de regulació temporal d’ocupació
estan afectant un volum important de persones treballadores de l’Hospitalet en sectors clau
de l’economia local, com per exemple: 2.825 del comerç, 2.395 de la indústria, 2.134 de
l’hostaleria, 1.606 del transport i emmagatzematge i 1.377 de la construcció, entre molts
altres sectors.
La situació actual seria sostenible si totes les persones afectades per un ERTO haguessin
cobrat, tal com correspon, des del primer moment. Però no ha estat així, ja que fa més de
dos mesos hi ha treballadors i treballadores de la nostra ciutat que no reben cap mena
d’ingrés i pateixen una situació desesperant. En els darreres setmanes els mitjans de
comunicació han anat reportant i documentant diàriament situacions en les quals no s’està
cobrant l’ajuda i que porten a l’espera de cobrar allò que tenen dret des de fa més de dos
mesos. Es calculen en milers, famílies senceres, que estan patint aquesta situació injusta, a
més de patir, ja de per si, una situació d’angoixa com és la de no saber quan es podrà tornar
a la feina.
La situació és tan greu que, davant dels primers inputs que no s’estava realitzant el
pagament a milers de treballadors de la nòmina, la Generalitat de Catalunya, a través del
Departament de Treball Benestar i Família, va habilitar una prestació d’emergència de 200 €
per persona per tal de fer front a les despeses més urgents. Aquesta partida extraordinària
de 20 milions d’euros es va exhaurir en poques hores, arribant a les 100.000 sol·licituds
aprovades.
Vist que es dóna la situació que ni el govern de l’Estat espanyol ni cap dels seus
organismes ha publicat a data d’avui quants treballadors i treballadores no han cobrat
encara cap ingrés estant i havent tramitat les seves empreses un ERTO.
Des de l’inici d’aquesta crisi, el govern de l’estat espanyol, liderat pel PSOE, ha acumulat un
seguit d’errors, ineficiències i retards injustificats en la tramitació de les prestacions
vinculades als ERTO. Avui, especialment, es constaten un munt d’incidències, com per
exemple que no han computat els fills per determinar la prestació. En comptes de respondre
amb diligència i al costat de les persones treballadores, l’estat espanyol està deixant
desateses milers de persones que han vist caure els seus ingressos de forma fulminant, i
provocant que s’accentuï la vulnerabilitat de les seves vides. El govern de l’estat espanyol
està atacant la dignitat de totes les persones afectades per aquesta aturada de la seva
activitat laboral, per causes alienes a la seva voluntat.
Lluny de reaccionar de forma eficient, el govern espanyol ha agreujat la incertesa que
pateixen bona part d’aquestes persones treballadores, mancades sovint d’informació i
desemparades envers qualsevol suport per clarificar les situacions personals relatives a les
prestacions dels ERTO, fet que lamentem. Denunciem, per tant, la deixadesa i
irresponsabilitat que està mostrant el govern de l’estat espanyol, i exigim el pagament
immediat de totes les prestacions reconegudes en concepte d’ERTO a totes les persones
afectades.
El govern espanyol ha retallat el 55% dels fons destinats a Catalunya per implementar les
polítiques actives d’ocupació, el que representa una retallada de més de 215 milions
d’euros. Això comportarà, evidentment, que la Generalitat de Catalunya tindrà serioses
dificultats extraordinàries per recuperar el nostre teixit productiu en la situació posterior a
l’emergència sanitària. L’Estat va retallar aquests diners que suposadament havien de servir
per fer front al pagament de les prestacions i, malauradament, constatem que aquesta
finalitat no s’està veient satisfeta.
La Generalitat de Catalunya, i també específicament el Departament de Treball, Afers
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Socials i Famílies, ha estat exigint a la Ministra Yolanda Díaz el pagament d’aquestes
prestacions, i ha posat a la seva disposició, de forma excepcional, els professionals, la
infraestructura tecnològica, l’atenció telefònica i suport general en la tramitació dels
expedients, però malauradament res ha fet canviar la realitat, que és que moltes persones
encara no han cobrat la seva prestació econòmica.
Ni tan sols s’ha materialitzat l’anunci fet el passat 1 d’abril per part del Ministeri de Treball i
Economia Social, pel qual es comunicava que s’havia arribat un acord amb les entitats
bancàries que, de forma excepcional, es comprometien a avançar a la seva clientela el
pagament de les prestacions de desocupació.
Des de la proximitat amb els nostres veïns i veïnes, i, per tant, amb coneixement directe de
les difícils realitats que estan vivint molts d’ells, els electes locals sentim la màxima
preocupació envers aquesta injusta i injustificada situació. És evident que, en poques
setmanes, els serveis assistencials municipals, en general, i altres serveis concrets, com ara
els bancs d’aliments, han vist augmentar les seves demandes per part de persones que
estan vivint una situació dificilíssima des del punt de vista personal i econòmic.
És en aquest sentit, doncs, que ens veiem obligades a adoptar un posicionament ferm de
denúncia de la situació i, alhora, de solidaritat envers les persones afectades per un ERTO i
que no han cobrat les prestacions que els pertoca.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Que l’Ajuntament de l’Hospitalet insti al govern de l’estat espanyol a desencallar els
tràmits per tal que totes les persones treballadores afectades per un ERTO cobrin les
prestacions econòmiques de forma immediata, i fer-ho de forma periòdica (Mensualment)
així com que es resolguin totes les incidències i reclamacions.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 17 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. SECRETÀRIA
En aquest punt, tal i com s’ha anunciat en Junta de Portaveus donem compte de dos
escrits presentats per registre pels regidors, Sr. Cristian Alcázar Esteban i Sr. Cristóbal
Plaza Lao, així com un correu electrònic enviat pel Sr. Jaume Graells i Veguin, en els
quals entenen que estan afectats de causa d’abstenció de l’article 23.2 de la Llei 40/2015,
d’1 d’octubre i manifesten que s’abstindran de la participació, deliberació, votació i decisió
d’aquest punt, abandonant durant el temps que duri el debat d’aquest punt, la sessió
telemàtica del Ple municipal. Es reincorporaran, buscarem la manera de que es
reincorporin finalitzat el debat d’aquest punt.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Jo havia admès al Sr. Cristian Alcázar, per tant si ha de marxar, marxi que no
l’admetré fins que ho digui la Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
Ara he perdut la visió, però em sembla que ja s’han absentat els tres regidors.
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SRA. ALCALDESSA
El Sr. Cris Plaza i el Sr. Graells sí, el Sr. ...

SRA. SECRETÀRIA
El Sr. Cristian Alcázar també em sembla. Sí, sí, jo no el veig.

Els regidors Srs. Alcázar Esteban, Graells Veguin i Plaza Lao abandonen la sala virtual.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Molt bé. Procedim a la presentació. Sr. Garcia d’Esquerra Republicana.

SRA. SECRETÀRIA
No se’l sent, no se’l sent.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. La corrupció és un dels principals problemes que més
preocupen a la ciutadania i la transparència a les institucions públiques i privades hauria
de ser la vacuna per prevenir-la.
El cas del Consell Esportiu ha sacsejat de nou la vida política i social de la nostra ciutat i
estem davant d’un cas de possible mala gestió econòmica i d’un presumpte cas de
corrupció. Un presumpte cas de corrupció que afecta a un ens molt sensible, de vital
importància per la nostra ciutat perquè organitza els jocs escolars i promou l’esport de
base com una eina de cohesió social.
Respectant la presumpció d’innocència dels acusats, la detenció i la posada en llibertat
amb càrrecs del director del Consell Esportiu i del segon tinent d’alcalde, primer secretari
del Partit Socialista de L’Hospitalet i el regidor d’esports són fets molt greus, càrrecs molt
greus que la Policia Nacional els acusa de desviació de fons públics, de malversació,
d’apropiació indeguda i de falsedat documental, entre altres delictes.
Davant aquests greus esdeveniments i de possibles delictes de mala gestió econòmica i
d’un possible cas de corrupció política cal que aquest ajuntament actuï amb màxima
transparència, cal que l’ajuntament col·labori de manera activa amb la justícia i també cal
que aquest govern i aquest ajuntament faciliti tota la informació als grups de l’oposició i
entitats que ho sol·licitin.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya exigim llums i taquígrafs i ens cal un ajuntament
amb parets de vidre. Per aquest motiu presentem aquesta moció i demanem la seva
aprovació per crear una comissió de treball per tal de fer un seguiment del cas, per poder
obtenir i tenir accés a tota la documentació del Consell Esportiu i també demanem que
l’ajuntament es personi com acusació particular quan processalment correspongui per
defensar els interessos municipals, els interessos de tots els veïns i veïnes d’aquesta ciutat.
Estic ben segur com a portaveu d’Esquerra Republicana de Catalunya que aquesta moció
sortirà amb els vots favorables de tots els grups polítics perquè totes les organitzacions
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polítiques que estem representades estem a favor de la transparència i defensem els
interessos dels veïns i veïnes d’aquesta ciutat.
Per tant esperem, doncs, el suport unànime de totes les forces polítiques amb representació
en aquest consistori.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. En primer lugar, desde el Partido Popular queremos dejar clara que
la presunción de inocencia debe ser respectada. Debemos ser muy cuidadosos porque hay
un proceso judicial abierto que juzgará o no en su momento los hechos que vamos
conociendo sobre el caso del Consell Esportiu de L’Hospitalet.
En segundo lugar, queremos lamentarnos que nuestra ciudad vuelva a estar mezclada en
unos presuntos casos de corrupción ya que genera un clima de desconfianza y desafecto
con las instituciones que no nos beneficia a ninguno de nosotros.
Y en tercer lugar, queremos agradecer el trabajo de los monitores y de todo el personal
técnico del Consell ajeno a esta situación y que ahora mismo se ven afectados por estas
graves acusaciones de la misma manera esperamos que no les afecte en el desarrollo de
sus actividades, de las propias que se desarrollan dentro del Consell.
Entrando en el relato sobre el caso que vamos conociendo por los medios de comunicación
y también de la misma manera de la información que se nos va trasladando desde el propio
equipo de gobierno, creo que la mañana en la que se produjeron los registros, todos nos
quedamos impactados por las imágenes que vimos en televisión. La operación de la UDEF
se saldaba con la llamada pena del telediario y se mostraba al director del Consell
esposado. El balance tres detenidos, dos de ellos concejales de gobierno y puestos en
libertad con cargos.
Los cargos que se les imputan son delitos presuntamente muy graves de prevaricación de
subvenciones públicas, malversación, falsedad documental, blanqueo de dinero. Como
decía al principio, respetando la presunción de inocencia de los detenidos, creemos que la
mejor manera de conocer los hechos no es a través de la prensa o a través de terceros, si
no como si fuéramos ajenos a lo que está pasando en nuestra ciudad.
Nosotros no somos ni contables ni abogados pero somos concejales y somos
representantes de nuestra ciudadanía en este consistorio y por tanto los grupos municipales
tenemos una responsabilidad y creemos que la mejor herramienta es la transparencia y que
todo aquello que aporte luz sobre los hechos es positivo para esclarecer lo que ha pasado.
Por tanto, nos parece bien que la información de la que dispone el ayuntamiento se ponga
encima de la mesa, se actúe con responsabilidad y con transparencia para dar una mejor
respuesta, no a los grupos municipales, si no a la propia ciudadanía que lo está
demandando, ya sea a través de una comisión de investigación, como propone Esquerra
Republicana de Catalunya, en la que se analice la situación económica del Consell, las
subvenciones que se han otorgado para depurar las posibles consecuencias, en este caso
políticas, si fuera el caso.
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Y sobre todo, lo que decíamos, dar explicaciones porque desde que saltó la noticia, hemos
tenido acceso por parte de la Junta de Gobierno de las informaciones que se nos han ido
dando, pero también desde el Partido Popular entendemos que el equipo gobierno
públicamente ha dado vagas explicaciones a la ciudadanía. No digo que no hayan dado, he
dicho que se han dado vagas informaciones, explicaciones a la ciudadanía.
En ese sentido, el Partido Popular a falta de tener información, el Partido Popular lo que
hemos hecho es buscar en la página web del Consell para ver, a partir de las
documentaciones que estaban colgadas en esa página web poder ver un poco qué es lo
que estaba pasando.
Entonces hemos visto que en el informe que se entregó en la asamblea general de
noviembre de 2019 vemos cosas que realmente no nos cuadran. Se especifica que el
presupuesto por ejemplo del año 2019, que hay unos ingresos de más de 400.000 euros
procedentes de subvenciones del ayuntamiento, de la Generalitat y de otros y habla en
concreto de participantes, en concepto de participación, 91.000 euros y no nos cuadran
porque haciendo un balance muy rápido de todas las actividades que se generan desde
actividades económicas, más de 7.954 participantes, las extraescolares, los casales de
verano, a nosotros, a la baja nos salen más de 470.000 euros y no los 91.000 euros que
pone en el balance.
Por tanto, nosotros creemos que debemos solicitar un informe, la copia completa del
informe auditor que acompaña a la justificación de las subvenciones. De la misma manera,
también pedimos al equipo de gobierno que esa famosa auditoría, se haya llegado donde se
haya llegado, que se nos dé una copia de la misma para poder interpretar qué es lo que
está pasando en el Consell. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Passarem la paraula al grup de L’Hospitalet en Comú Podem.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Bé, moltes gràcies. Des de la preocupació per les presumptes irregularitats comeses en la
gestió del Consell Esportiu. Des de L’Hospitalet En Comú Podem hem observat alarmats la
manca de transparència envers els veïns i veïnes de L’Hospitalet que no han estat informats
d’aquesta greu situació, des de l’ajuntament o de la pròpia Alcaldessa. Considerem
inexplicable que no s’hagi fet cap comunicat públic al respecte ni s’hagin donat explicacions
de la crisi que afecta a l’equip de govern.
Apel·lem a la responsabilitat del govern de la ciutat per ètica, per transparència i pel mal que
està causant a la imatge de la ciutat i la pròpia institució. Per això tornem a demanar una
compareixença pública de l’alcaldessa de la ciutat per donar les explicacions que els veïns i
veïnes mereixen.
Votarem a favor d’aquesta moció per crear una comissió d’investigació i estarem molt atents
a l’evolució de la instrucció judicial. També demanem, tal i com s’expressa en el segon punt
de la moció, que l’Ajuntament es personi en aquesta causa com acusació particular per
salvaguardar els drets de la ciutadania que ha de ser la màxima preocupació de l’equip de
govern i de la pròpia institució.
Volem fer constar que més enllà de la possible responsabilitat penal que se’n pugui derivar,
cal avantposar la responsabilitat ètica i política pel davant de qualsevol altra consideració.
En cas de confirmació dels càrrecs sobre les persones investigades, serem implacables
davant qualsevol ombra de corrupció i exigirem depuració de responsabilitats, tenim molt
clar que en el nostre espai polític tenim tolerància zero davant la corrupció.
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I nosaltres per la nostra part també demanarem tota la documentació del Consell Esportiu
perquè també volem avaluar directament aquestes presumptes irregularitats que s’han
produït i també demanem com se’ns havia comentat en algun moment, a les reunions que
havíem fet com a portaveus que podríem tenir accés als sumaris i volíem preguntar també si
tindrem accés i si podrem avaluar directament tota aquesta situació. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Per part de Ciutadans.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Muchas gracias Alcaldesa. Bueno en esta moción las prisas de Esquerra
Republicana yo creo que les delata. Nos da la sensación, le digo la sensación, que más que
nada buscan rédito político. Este señor, Toni Garcia se quiere creer aquí el Cid Campeador.
Está permanentemente acusando a unos y a otros de historias y evidentemente yo estoy de
acuerdo en que si él considera que tiene que hacer una situación política así pues perfecto,
no hay ningún problema, pero ya vamos conociendo los mecanismos de estos señores
como utilizar medias verdades incluso mentiras para criminalizar a la gente.
En cualquier caso este es otro tema. No por ir con prisas y precipitarse se llega a nada si lo
que pretende es dar, haciéndose el líder, presume, soy el jefe de la oposición como dice,
incluso en su despacho ha puesto por ahí tantos votos, yo creo que está muy crecido este
hombre y entonces cualquier cosa le sirve para armar un totum revolutum, para ir a las
empresas, para hacer una serie de gestiones que son poco prudentes y el tiempo y la
prudencia son los mejores aliados de la verdad.
En Ciudadanos no toleraremos que Esquerra pretenda darnos lecciones de lucha contra la
corrupción cuando precisamente la semana pasada, no hay que ir muy lejos, votaron en
contra de la proposición de ley contra la corrupción y para la protección de denunciantes
presentada por Ciudadanos en el Congreso de los Diputados.
¿Qué nos va a decir Esquerra Republicana sobre investigar la corrupción si ni tan siquiera
se atrevieron, la semana pasada, a votar el suplicatorio del Tribunal Supremo para
investigar la corrupción de la diputada de Junts, Laura Borrás? ¡Qué nos va a decir! Cuando
estaba al frente esta señora de la institución de las Letras Catalanas.
Todos sabemos que Esquerra Republicana se abandera como, bueno, que va en contra de
la corrupción y tiene la corrupción en el seno del propio gobierno que la ampara y que
hemos visto lo que ha pasado. Esquerra no tiene legitimidad en la lucha contra la corrupción
cuando tiene a su presidente en la cárcel por malversación entre otros graves delitos y
encima hace gala de no arrepentirse, encima nos toma el pelo cuando está condenado por
graves delitos.
Mire, la verdad, para ser creíble, Esquerra si de verdad quiere investigar los tratos a favor,
que nos parece bien, y la corrupción, podría empezar por la adjudicación que ha hecho la
Consejera de Sanidad, Alba Vergés, del contrato por 18 millones de rastreo de los casos de
Coronavirus a una empresa de limpieza casualmente gestionada por el hermano del
presidente de Esquerra Republicana. A ver si cuando hablamos de transparencia
empezamos por mirar debajo de las alfombras que tenemos en el gobierno y lo que ustedes
apoyan y lo que tiene Esquerra Republicana por ahí de estas cuestiones que apoya.
En Ciudadanos la lucha contra la corrupción nos la tomamos en serio y con prudencia y
cuando consideramos que de verdad hay que trabajar, trabajamos y lo hemos demostrado,
no estamos exentos nosotros de haber denunciado al gobierno en entidades, por considerar
que ha hecho cosas que no estaban bien y las tenemos todavía pendientes.
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Por eso no vamos a precipitarnos en un caso que aún no sabemos las conclusiones finales
de la jueza y que al final puede imputar a los denunciados. Y por supuesto para Ciudadanos
los denunciados de momento tienen la presunción de inocencia. Mire, es que aquí se habla
mucho de presunción de inocencia pero al mismo tiempo se habla de criminalidad, a decir, a
tener a esa gente por ahí que se dedica a calumniar y a adelantar acontecimientos y nos
parece muy mal, que no le quepa a nadie la duda que Ciudadanos cuando lo considere y
tenga la certeza o por lo menos indicios potentes bajo lo que diga el juez, la jueza en este
caso, actuará como tenga que actuar y pedirá las responsabilidades políticas que tenga que
pedir, que a nadie le quepa duda. No estamos exentos nosotros de luchar contra la
corrupción. Es un partido que nace para luchar contra los que quieren separar España y
para la regeneración democrática, así que no vamos a permitir que Esquerra Republicana
nos dé lecciones para luchar contra la corrupción que parece que se ha erigido aquí en el
dueño de la ciudad, dándole a todo el mundo lecciones de lo bien que luchan ellos contra
todo y lo único que hacen es calumniar, como llevan haciendo conmigo hace muchos años y
meter barro a la gente para ver lo que sacan, el rédito político.
Así que como no nos parece bien esta reacción y como consideramos que la presunción de
inocencia la tienen las personas que hoy día todavía no están imputadas formalmente,
vamos a votar abstención. ¿Se ha oído?

SRA. ALCALDESSA
Sr. García. Molt bé. Sí. Passem la paraula al representant del PSC, Sr. Fran Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Bé, tal i com s’ha expressat, estem davant d’un cas que jo crec que ens
ha sacsejat a tots i ens ha fet patir uns dies força complicats. És un cas que, evidentment,
està en mans de la justícia, que des d’aquest ajuntament des del primer moment ja es va dir
que en cas de que es considerés necessari, oportú, que des de l’ajuntament es pogués
facilitar d’alguna manera la tasca d’investigació, policial, judicial, l’ajuntament i el govern
municipal estava a disposició de les autoritats per fer el que calgués i, en aquest punt
diguéssim, ens vam oferir des del minut ú i som en el mateix lloc.
Jo crec que, i això s’ha parlat moltes vegades en diferents casuístiques, la separació de
poders. Ara estem en el moment de la justícia, de l’àmbit judicial, de l’àmbit on la
investigació per part de la policia, per part de l’àmbit judicial ha d’esbrinar, ha de portar llum
a unes denúncies, a una denúncia que ha posat en coneixement de policies i de l’estament
judicial uns fets o com a mínim uns indicis perquè puguin ser aclarits.
Evidentment, el nostre partit, el Partit dels Socialistes de Catalunya serà inflexible amb
qualsevol rastre de tots aquests delictes que vostès han anat mencionant al llarg de les
seves intervencions quan es demostrin i quan es provin. El que no farem és ni judicis
paral·lels ni farem una caça de bruixes a compte, no ho farem.
Com és habitual, també, barregen un munt de coses i tornen a plantejar coses que abans
també ja hem debatut. Si vostès volen tota la informació del Consell Esportiu, l’hauran de
demanar al Consell Esportiu, aquest ajuntament no la té. La subvenció que aquest
ajuntament li dona al Consell Esportiu està al seu abast, perquè ho ha estat sempre, perquè
cada any quan es fa la revisió dels comptes generals vostès tenen accés a aquesta
subvenció i a totes, per tant, si ja les han revisat ja les han revisat i si no se’n recorden o no
les han revisat, si les volen, si les demanen, li serà posat a la seva disposició tota la
documentació que té a veure amb la subvenció que l’ajuntament dóna al Consell Esportiu.
El que passa dins del Consell Esportiu, torno a reiterar, no és una qüestió que podem
decidir, que podem liquidar dintre del nostre ajuntament.
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Com les subvencions atorgades i totes les seves justificacions al llarg dels últims anys, que
a més a més hem tornat a corroborar pels serveis tècnics d’aquesta casa han estat
atorgades i justificades correctament, per això no ve al cas que ens personem, nosaltres ens
podríem personar en aquest moment si tinguéssim la intuïció de que ha hagut un perjudici
pel propi ajuntament però la subvenció atorgada per l’ajuntament en els diferents anys,
comprovat des del punt de vista tècnic les justificacions que s’han anat fent any rere any
resulten positives i per tant aquest dany diguéssim, o aquest teòric dany, no s’ha produït,
com a mínim, amb la informació que tenim en aquest moment.
Per tant, jo crec que ens equivoquem des del món de la política, si quan veiem una qüestió
d’aquestes característiques, el que veiem no és un problema, no és una dificultat, si no que
el que veiem és una oportunitat i a mi em fa l’efecte que des del grup municipal d’Esquerra
Republicana volen fer de tot això una oportunitat. Doncs miri, no serà així. Si hi ha alguna
qüestió a discernir, es farà, si s’ha de demanar responsabilitats a algú perquè ha actuat de
manera incorrecta, i fixi’s que he dit de manera incorrecta, ja no dic ni de manera il·legal,
també es demanaran responsabilitats, però el que no farem serà caça de bruixes
apriorísticament i el que no farem és donar-los a vostès el plaer de veure com a una
oportunitat política el que, en aquests moments, no és ni més ni menys que una qüestió
judicial.
Deixem que la justícia faci la seva feina i amb les conclusions que ells treguin de les
investigacions, de les perquisicions, de les informacions que obtinguin a partir d’allà es
deduiran quines són les responsabilitats judicials i d’allà es demanaran les responsabilitats
polítiques.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs… hi ha alguna paraula més? Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Aquí no fem cap tipus de caça de bruixes ni perseguim a ningú.
Sí, únicament el que estem demanant és transparència i que es defensin els interessos dels
veïns i veïnes de la nostra ciutat i els interessos municipals perquè estem davant d’un cas
molt greu, de possibles irregularitats en el Consell Esportiu, a la gestió econòmica i hi ha
dos regidors del seu govern que estan en llibertat amb càrrecs per malversació, per
apropiació indeguda, per falsedat documental i per desviació de fons públics. I això ho diu la
policia, no ho diu Esquerra Republicana de Catalunya i nosaltres no som sospitosos de
defensar les actuacions de la Policia Nacional. Per tant són possibles càrrecs, possibles
delictes molt greus els que hi ha envers a dos regidors del seu govern.
I vostès, en tot el seu relat fan veure com si el Consell Esportiu no tingués res a veure amb
l’ajuntament de L’Hospitalet. Miri, la comissió directiva del Consell està formada per 12
membres, 5 dels quals s’escullen per la Junta de Govern Local, l’escull el govern d’aquesta
ciutat. Els altres membres són membres que formen part d’entitats i casualment la gran
majoria són militants també del Partit dels Socialistes. Per tant aquest ajuntament té el
control del Consell Esportiu i per aquest motiu, vostè alcaldessa, va poder demanar
l’auditoria a través dels representants del Consell Esportiu que estan a l’ajuntament, que són
els regidors i regidores que formen part d’aquest Consell Esportiu.
És una moció que era bastant assumible per totes les forces polítiques, una moció que,
recordo, que té dos punts. Una, demanar una comissió de treball per fer un seguiment del
cas per poder obtenir i tenir accés a tota la documentació del Consell i en segon lloc, i
repeteixo, que l’ajuntament es personi com acusació particular quan processalment
correspongui per defensar els interessos municipals. Una moció a favor de la transparència,
una moció en defensa dels interessos municipals que hem vist que la pinça entre el Partit
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dels Socialistes i Ciutadans han volgut que no tiri, perquè aquí el que estan tapant tant el
Partit dels Socialistes com Ciutadans són les vergonyes, les vergonyes en un cas d’aquest
possible cas de malversació de fons en el Consell Esportiu i les vergonyes de les
irregularitats en la gestió de l’estadi municipal.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, com hem fet sempre, continuarem
demanant transparència i continuarem demanant que des de les administracions es lluiti
contra la corrupció o possibles casos de corrupció. Aquesta és la nostra tasca de fiscalitzar
el govern i arribar fins el final d’aquest possible cas de presumpta corrupció i de mala gestió
en el Consell Esportiu.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Qui més ha demanat la paraula? Sra. González.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, muchas gracias. A ver, a nosotros nos preocupa muchísimo lo que… esa falta de
explicaciones por parte del consistorio, por parte en concreto del gobierno de la ciudad
hacia los vecinos y vecinas de L’Hospitalet que están asistiendo como hay una grave
situación dentro de lo que es el equipo de gobierno, hay tres regidores afectados por una
causa o por otra del equipo de gobierno y sin embargo las especulaciones son diversas y
los vecinos y vecinas no han tenido una explicación directa de lo que está pasando y
creemos sinceramente que merecen esas explicaciones y le volvemos a solicitar, Sra.
Alcaldesa, que se dirija a la ciudadanía y que dé las explicaciones que creemos que son
necesarias en una situación tan grave como la que estamos tratando hoy en día.
Y nosotros también consideramos que el ayuntamiento de L’Hospitalet debería de
personarse en esta… como acusación particular porque ha de representar sobre todo a los
vecinos y vecinas y en estos momentos ha de estar por encima de cualquier otra
consideración y se ha de salvaguardar la institución y sobre todo se ha de salvaguardar el
margen de la ciudad que está quedando realmente muy tocada.
Creemos que es indispensable y volvemos a solicitar de la Alcaldesa esa comparecencia
pública y que el ayuntamiento de L’Hospitalet se persone en esa causa como acusación
particular por el bien de todos. Creemos que la transparencia es fundamental y creemos que
en estos momentos lo que está en juego es la imagen de nuestra ciudad y sobre todo la de
la institución que va a quedar prácticamente, bueno, con una imagen muy negativa ante la
ciudadanía. Y como ya se ha dicho en algún momento antes, bastante tocada está ya la
imagen de la función pública como para poder ahora insistir en estas situaciones tan
desagradables y que esperemos que queden en nada pero las causas son muy graves y si
hay caso creemos que el ayuntamiento ha de dar la cara lo antes posible.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per part del Sr. Belver.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, vergonya són altres coses Sr. Garcia, Antoni Garcia,
altres coses sí que fan vergonya. A vostè la vergonya li va com li va, però no insisteixi en
demanar o en dir allò que sap que no és veritat, perquè quan un sap que una cosa no és
veritat i la repeteix ja sap el que està fent i no és equivocar-se.
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L’Alcaldessa no ha encarregat cap auditoria. Ho pot repetir mil vegades, però vostè sap que
no és cert i quan vostè sap que no és cert i ho repeteix, insisteixo, no s’està equivocant, està
mentint perquè ho sap. Quan vostè diu, no, i la documentació que l’Alcaldessa ha facilitat a
l’auditoria vostè sap que no s’ha facilitat per part d’aquest ajuntament cap documentació a
l’auditoria, ho sap. Quan insisteix, també sap el que està fent i no és equivocar-se, és
mentir. Això és el que està fent.
Vostè això ho diu com una oportunitat i ja l’he dit abans, aquesta oportunitat no la tindrà i si
arriba un moment en que s’aclareixen els temes i vostè diu que una de les coses que
demanem és personar-nos com acusació particular, vostè sap que ara no podem, encara
que volguéssim no ens podríem personar com acusació particular. Que arriba el moment i
que resulta que queda demostrat que hi ha un perjudici per l’ajuntament o que fons de
l’ajuntament s’han vist malament administrats, gestionats o que hi ha hagut alguna cosa
amb recursos municipals, llavors serà el moment i vostè això ho sap, vostè ho sap.
Però és igual, el que vostè sap li dóna igual perquè el que sap no li convé, el que li convé és
una altra cosa i com el que li convé és una altra cosa doncs barreja una mica d’aquí, una
mica d’allà, aviam si la gent no s’assabenta gaire dient que som tots una panda de no sé
què, i ho fotem aquí aviam si cola. Doncs miri, segurament que colarà i que segurament hi
haurà gent que quan vostè surti d’aquest Ple li donarà una abraçada i li dirà molt bé Toni,
això està molt bé.
Si aquesta és la seva manera de fer política, vostè sabrà, vostè sabrà. No és la nostra, no
és la nostra i no la defensarem i no li donarem suport. Ara, que és la seva manera i que això
vostè creu que tindrà recompensa i reconeixement, faci vostè el que consideri.
Personalment no m’agrada i crec que col·lectivament ens fem un flac favor si pensem que
fer les coses d’aquesta manera estem a favor d’algú. Però, insisteixo, cadascú és molt lliure
de fer-ho com consideri.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Sr. Garcia.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, molt ràpidament Alcaldessa. Nosaltres no mentim Sr. Belver, nosaltres el que volem és
saber la veritat, volem arribar fins el fons i no volem que es tapin les vergonyes i avui hem
vist aquí que el Partit dels Socialistes i Ciutadans es tapen les vergonyes en dos casos.
Nosaltres volem transparència, nosaltres volem llums i taquígrafs, nosaltres volem un
ajuntament amb parets de vidre que defensi els interessos dels ciutadans i les ciutadanes
d’aquesta ciutat i també els interessos municipals, i no volem una institució que defensi
únicament els interessos del partit davant d’aquesta presumpta mala gestió del Consell
Esportiu i també el presumpte cas de corrupció.
I li torno a repetir, els dos punts eren molt fàcils que podrien estar aprovats per les diferents
forces polítiques que era en primer lloc, que l’ajuntament creï una comissió per estudiar,
rebre i analitzar tota la documentació del Consell Esportiu i fer un seguiment de la causa
judicial, i en segon lloc, que l’Ajuntament de L’Hospitalet es personi com acusació particular
quan processalment correspongui per defensar els interessos públics.
Això és transparència, això és voler arribar fins el final d’aquest assumpte i és el que li
reclamem a l’Alcaldessa, que sigui més transparent i que es posi al capdavant de la
institució i que no s’amagui a l’hora de donar explicacions, perquè no ha donat encara
explicacions. Va tardar més de 48 hores en reunir els portaveus, i està amagant-se davant
d’aquest cas que afecta a dos regidors del seu govern amb càrrecs molt i molt greus. Per
tant exigirem transparència i volem arribar fins el final.
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Per tant, l’exigim Alcaldessa que actuï en conseqüència, que no amagui informació, que
sigui transparent i per tant que doni explicacions als veïns i veïnes d’aquesta ciutat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Doncs més enllà de la votació que ara procedirem a fer la mateixa, jo, Sr. Garcia,
Sra. González i tots els que heu intervingut, estiguin tranquils. Transparència tota la que
calgui i més, sense cap problema. Jo no tinc res a amagar, ni aquest govern amagarà
absolutament res.
El que és evident que quan s’ha de fer una reunió, com vostè deia, van passar 48 hores, és
a dir, si jo faig una reunió per dir-li que no sé res, vostè pensarà que... en fi, és que no s’ho
creurà. És que realment tot el que sabem li hem dit a vostè, a vostè, a vostè i a la resta de
formacions polítiques a través dels seus portaveus.
Per tant, transparència total i absoluta. Ja ho ha dit el Sr. Belver, jo no he encarregat cap
auditoria, ho va fer el Consell que gestiona el Consell Esportiu i per tant, els membres
d’aquesta Junta. Vull posar en valor, perquè crec que seria molt injust per part dels
comentaris que avui hem sentit, el paper que ha fet el Consell Esportiu al llarg d’aquests 40
anys en aquesta ciutat. Una gran part de l’èxit de la ciutat ha estat el treball que s’ha fet a
través de l’esport i ha estat el Consell Esportiu un dels elements fonamentals per treballar
amb els més petits i amb els joves de la ciutat, i han estat moltíssimes, moltíssimes les
persones que voluntàriament han estat implicades a través del Consell de l’Esport de
L’Hospitalet.
Jo agraeixo la..., a veure, perquè sé, per part de la Sra. González per exemple, li agraeixo la
seva preocupació, les seves propostes, la petició de comparèixer... no pateixi Sra.
González. Jo faré... a veure, sóc Alcaldessa, jo no m’amago, jo surto al carrer cada dia i la
gent em veu, em toca i em diu el que creu convenient i per tant sóc així, dono la cara on
sigui necessari.
Donarem totes les explicacions quan tinguem alguna cosa per poder abordar aquesta
qüestió. El secret de sumari, Sra. González, es va mantenir fins fa uns dies. Jo no tinc accés
a aquest sumari. Jo no li puc donar allò que jo no tinc. A lo millor algú ho ha pogut obtenir a
través de sistemes que jo desconec, però jo no tinc aquest sumari, per tant en el moment
que els advocats de les persones que estan en aquests moments sota aquests presumptes
casos, serà el moment que tinguem la informació i la podrem compartir.
En aquest sentit estem en una situació que s’està jutjant, que ja hi ha una jutgessa, que hi
ha tota una investigació en la qual l’Alcaldessa i tot el consistori col·laborarà per facilitar tota
la informació que estigui a les nostres mans. Però repetim i repeteixo, el que comentava
també el Sr. Belver, el Consell Esportiu no és una institució que depengui de l’ajuntament de
L’Hospitalet per molt que hi hagi una relació, per molt que molts dels membres d’aquest
consell i de la junta directiva formin part també d’aquest ajuntament, però és una institució
que té personalitat pròpia, no té finalitat de lucre i que vostès, jo crec que cada un dels que
estem aquí coneixen perfectament.
Per tant, jo crec que hi ha coses que s’estan abocant aquí amb ganes de, probablement
alguns per desconeixement i d’altres, bé, amb ganes de treure un profit que per altra banda
crec que en aquests casos doncs és bastant lamentable.
Per tant, no pateixin, donarem totes les explicacions, jo em comprometo personalment com
alcaldessa i per tant que estiguem tots els grups polítics amb tota la tranquil·litat del món,
perquè nosaltres arribarem fins el fons, arribarem fins el final, amb llum, amb taquígrafs i
amb el que calgui. Així que passem a la posició dels grups polítics i procedim ja a la votació.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 17, demana el vot a
mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de dita
votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 17 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 17.- PER LA TRANSPARÈNCIA I LA DEFENSA DELS INTERESSOS PÚBLICS
DAVANT EL CAS DEL CONSELL ESPORTIU DE L’HOSPITALET.AJT/32967/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
amb 11 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández i M. Dolores Ramos Zafra; amb 4
vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb
9 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla
Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González;
assistents presents en el moment de la votació, estant absents els regidors Srs. Cristian
Alcázar Esteban, Jaume Graells Veguin i Cristóbal Plaza Lao.
Els regidors Srs. Alcázar Esteban, Graells Veguin i Plaza Lao s’incorporen de nou a la
sessió per videoconferència.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 18 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Presenta la moció la Sra. Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bona nit ara ja a totes i a tots. Presentarem la moció per la
rehabilitació del pont d’en Jordà.
El conegut com a pont d’en Jordà és una infraestructura civil que connecta els barris de la
Torrassa i de Santa Eulàlia, per sobre de les vies que travessen la ciutat. Es tracta d’un pont
penjat, aguantat per estructures de ferro, unides mitjançant l’antiga tècnica de reblonat, les
quals permeten cobrir tota la longitud del pont sense cap punt intermedi o pila que ajudi a
sostenir l’estructura, i amb un perfil semicircular a la part superior.
Es va començar a construir el 14 d’abril de 1934 i es va finalitzar l’any següent, amb
l’objectiu de facilitar l’accés a l’estació de metro de Santa Eulàlia. El projecte va ser impulsat
per Josep Jordà i Polls, propietari d’una part dels terrenys, per la companyia del metro,
llavors Metropolitano Transversal, i els ajuntaments de L’Hospitalet i de Barcelona.
L’empresa constructora va ser La Maquinista Terrestre i Marítima i el disseny va ser de
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l’enginyer Santiago Rubió, amb la participació també de Ramon Puig i Gairalt, arquitecte
municipal de L’Hospitalet en aquella època.
Es tracta d’una infraestructura clau de la nostra ciutat ja que és, juntament amb la Riera
Blanca, l’únic punt de comunicació entre els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, sobre la
cornisa del Samontà que els separa, i que serveix per travessar l’actual traçat de les vies
ferroviàries.
Aquest element, potser l’obra pública més important de la nostra ciutat, forma part del
patrimoni de L’Hospitalet i està catalogat com a Bé cultural d’interès local, inclòs al Pla
especial de protecció del patrimoni arquitectònic, el PEPPA. Tot i formar part del catàleg,
això no suposa cap garantia de protecció si no es prenen mesures, com passa amb molts
altres elements patrimonials de la ciutat.
El seu estat actual presenta unes condicions de conservació preocupants. La deixadesa i la
manca de manteniment preventiu ha provocat la degradació de l’estructura i, si no s’intervé,
pot acabar tenint efectes irremeiables, no només pels danys materials i culturals, sinó pel
perjudici en la mobilitat i la comunicació urbana entre els dos barris.
Més enllà dels danys superficials ocasionats pel vandalisme, pintades i desperfectes sobre
la pintura del pont, la infraestructura presenta un deteriorament important en alguns
elements de la seva estructura, amb corrosió que afecta a diversos punts. Molts dels reblons
s’estan oxidant i la superfície metàl·lica presenta al llarg de tot el pont picadures i
escamacions, sobretot en els cantons on se situen els estreps. En alguns casos això
provoca que les parts oxidades i tallants quedin accessibles. La reixa, trencada en diferents
punts, també presenta parts oxidades i tallants, amb el perill que això comporta. A més, el
ferm de formigó armat també presenta una degradació important i en alguns sectors de
l’estructura s’acumula la brutícia.
La preocupació per la conservació, recuperació i protecció del patrimoni és cada cop més
important, com ho demostra el sorgiment de diferents plataformes i col·lectius sorgits en els
darrers anys a L’Hospitalet, i que han liderat la conscienciació i l’impuls d’actuacions en
diferents elements patrimonials de la nostra ciutat.
L’Ajuntament hauria de garantir la conservació d’aquest patrimoni històric i arquitectònic de
la ciutat, i evitar que se segueixi destruint o degradant fins a desaparèixer, especialment
quan aquest es troba catalogat i inclòs al Pla especial de protecció del patrimoni, com és el
cas del pont d’en Jordà.
Si no es prenen mesures i s’actua per evitar la seva degradació, els danys poden anar a
més i acabar afectant estructuralment aquesta construcció, amb l’afectació que acabaria
tenint en la connexió viària entre els barris de la Torrassa i Santa Eulàlia, a més de la
important pèrdua de patrimoni per la ciutat.
El Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya acorda: primer, instar l’Ajuntament a elaborar i executar un
projecte de conservació i rehabilitació integral del pont d’en Jordà, per reparar els danys que
la corrosió i el desgast han provocat sobre l’estructura, la reixa de la passarel·la i la pintura
que el revesteix, entre altres elements.
Segon, instar l’Ajuntament a traslladar a la Comissió del nomenclàtor, la inclusió del topònim
Pont d’en Jordà, amb l’objectiu de que sigui reconegut com a nom del pont, en lloc del pont
de la Torrassa, per tal d’afavorir el coneixement i reconeixement del nostre patrimoni per
part de la ciutadania.
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I tercer, traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a les
associacions de veïns de L’Hospitalet, al Centre d’estudis de L’Hospitalet i a la Direcció
general de patrimoni de la Generalitat de Catalunya. Gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El pont d’en Jordà es uno de los puentes más transitados y
populares de L’Hospitalet. Se encuentra a la salida de la estación de metro de Santa Eulalia
y que, salvando las vías del tren, comunica los barrios de La Torrassa y Santa Eulalia.
Como se decía en la moción, es conocido comúnmente como puente de la Torrassa o d’en
Jordà.
Desde su inauguración en 1935, fue un éxito total, comunicaba los dos barrios, y permitía el
acceso al metro de los habitantes de una de las zonas más densamente pobladas del área
metropolitana.
Es una infraestructura básica de comunicación peatonal de esta zona de L’Hospitalet, que
gracias a su extraordinaria solidez, ha soportado el paso de miles y miles de personas
durante los últimos 85 años, pero claro, todo tiene un límite.
Entendemos, desde el Partido Popular, que aquí se conjugan dos circunstancias. Por un
lado, la rehabilitación y la conservación de nuestro patrimonio en este sentido, podríamos
decir de la parte estética, pero también hay otro ingrediente imprescindible que es la
seguridad, la seguridad de los vecinos, los transeúntes que circulan cada día y
evidentemente, como no puede ser de otra manera, debemos salvaguardar.
Como decía la moción, también es un bien cultural de interés local y nosotros también
desde el Partido Popular instamos a Esquerra Republicana a trabajar para que sea
reconocido como bien cultural de interés nacional.
Como saben, los bienes más relevantes del patrimonio cultural catalán, declarados por la
administración de la Generalitat, son los que se inscribirán en el registro de bienes
culturales de interés nacional, y por tanto el patrimonio arquitectónico se clasifica en
monumento histórico, conjunto histórico, jardín histórico y lugar histórico, como sería el
caso.
El hecho de que se pudiera catalogar también como bien cultural de interés nacional, nos
permitiría en un futuro poder acceder a subvenciones por parte de la Generalitat y del
ministerio de Cultura, preservarlo e intentar consolidar y mejorar de manera constante, pues
mantener el patrimonio que tenemos.
Por tanto, el Partido Popular ve con buenos ojos esta moción y la votaremos a favor.
Gracias.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, moltes gràcies. El pont d’en Jordà és un element patrimonial fonamental per a la nostra
ciutat, en un barri, La Torrassa, que ha perdut bona part del seu patrimoni arquitectònic a
mans d’una especulació immobiliària depredadora durant dècades.
El pont es troba molt proper i de camí a una altra joia arquitectònica de les més antigues de
la ciutat, el castell de Bellvís, encara pendent d’un projecte de rehabilitació i conservació per
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dotar al barri d’un espai singular que, a més, li deu el seu nom.
I encara més a prop, just al costat del pont, podem trobar l’empremta d’una sitja ibera que
tampoc mereix l’atenció de l’equip de govern quant a la seva preservació.
Caldria també reflexionar que farem amb el pont si les vies del tren finalment són
soterrades, un debat que segurament es presentarà apassionant i que no podem deixar per
a darrera hora, ja que aquest pont és un símbol per al barri de La Torrassa i també de Santa
Eulàlia, una decisió que ha de ser àmpliament consensuada amb els veïns i veïnes.
Votarem a favor d’aquesta moció perquè la conservació del patrimoni és fonamental per
conèixer la nostra història com a ciutat. Recordem que L’Hospitalet és ciutat mil·lenària i que
per interpretar el present, és necessari conèixer el nostre passat i la nostra història. El
patrimoni s’ha de considerar imprescindible com una eina, una clau de coneixement per
generar sentiment de ciutat i de pertinença.
Quant al nom del pont, que oficialment s’anomeni com el seu arquitecte, ho considerem
adequat, encara que sabem que després seran els veïns i veïnes qui faran el nomenament
popular, i ja sabem qui guanya en aquest sentit. Creiem amb seguretat que el pont d’en
Jordà continuarà sent per a la gent el pont de La Torrassa.
Votarem a favor d’aquesta moció.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Muchas gracias. Vamos a ver, respecto a este puente si bien es cierto que vemos
que quizás está sufriendo algún deterioro, y antes o después habrá que abordar la manera
de ponerlo en marcha, veremos que esté conservado. Veremos a ver también en función de
lo que viene dentro de unos días, lo que al final se va a hacer.
De lo que sí estamos seguros, porque lo hemos oído, es que parece ser que en el Consejo
de Distrito hay ahí un debate entre los vecinos y que tampoco saben mucho, vamos que no
se acaban de poner de acuerdo y que están todavía pendientes de ese debate.
Así que, por prudencia, lo que haremos será abstenernos hasta que veamos qué es lo que
hacen los vecinos, qué es lo que dicen y qué es lo que deciden desde el Consell de
Districte. Si al final tenemos que creer en que en los Consejos de Distrito hay gente
representativa de los barrios, entidades y tal, pues hombre, cuando acaben de hablar de
eso, cuando tengan claro qué es lo que quieren, pues entonces yo creo que es el momento
en que tendrá que actuar el ayuntamiento, siempre en el bien entendido que lo importante
sería que se preservara y se conservara como un patrimonio de la ciudad.
Pero mientras tanto, vamos a esperar ese debate que me dicen, que yo he oído, que he
visto, por lo que me han comentado quienes han presenciado esos debates, pues por
prudencia nos vamos a abstener y siempre entendiendo que si es posible, cuando se
pongan de acuerdo, pues se hagan las actuaciones que decidan la gente que está en los
Consells de Distrito.
Así que nosotros nos abstenemos, puntualizando que sí que hay que hacer un esfuerzo por
mantener todo el patrimonio que se considere que es importante y que es patrimonio de
verdad para la ciudad, porque a veces también se proponen por delante cosas como
patrimonio, que no sé yo si deberían tener esa calificación. Este puente probablemente sí la
tenga y por eso creo que habrá que trabajar en la dirección de conservarlo, pero primero
que los vecinos decidan cómo y cuándo y de qué manera, y una vez se haya hecho eso, la
actuación del ayuntamiento debe darse con carácter más o menos inmediato. ¿De acuerdo?
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SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bé, per manifestar el nostre vot contrari en aquesta moció, i ens sap
greu perquè ens agradaria poder votar favorablement perquè compartim la preocupació per
l’estat de un pont, que evidentment considerem patrimoni de la nostra ciutat, però tal i com
s’ha redactat sobretot el primer punt, després em referiré al segon, ens impedeix donar
suport de la manera que ens agradaria.
Nosaltres mantenim contacte habitual amb el departament de Cultura per veure l’estat del
pont, i per veure quines actuacions, des del punt de vista més de la seguretat i de la
mobilitat de la gent, podem fer des de l’ajuntament. Però la realitat és que aquest pont és un
pont propietat d’ADIF, i per tant nosaltres podríem fer un projecte, però executar-lo,
segurament tindríem alguns problemes per justificar una inversió en un element que no és
propietat nostra.
Per tant, aquí el que hem de fer és treballar per impulsar que ADIF faci les actuacions
necessàries, per garantir el bon manteniment i el bon estat d’aquest pont. I en això sí que
ens comprometem a fer-ho però la moció ens demana que fem una cosa que nosaltres
directament no podíem fer. Per tant, per això no podem votar favorablement aquest primer
punt.
I tampoc podem votar favorablement el segon, perquè no estem d’acord que sigui el Ple qui
demani a la Comissió del Nomenclàtor la inclusió del topònim del pont d’en Jordà, perquè
creiem que és al revés, és el Ple que acaba aprovant el dictamen que fa la Comissió del
Nomenclàtor, que a iniciativa ciutadana o de la societat civil organitzada, proposa un nom
per un element, ja sigui un carrer, una plaça o el pont al qual ens referim. Per tant, creiem
que hem de fer el procediment al revés, i és que al final ens arribi el dictamen, que
normalment un cop cada mandat es fa, i s’aprovi, juntament amb altres nomenaments de
carrers, places i elements, aquest nom si realment aquesta comissió ho aporta.
Com deia el Sr. Miguel García, és cert que hi ha debat al respecte, a nivell del districte
tercer sobretot, de si aquest pont s’ha de anomenar amb el nom de la persona que el va
promoure. Jo, personalment, no em manifestaré, però sí que coincideixo amb la Sra.
González que al final tu li pots posar el nom que vulguis a les coses, però per a la gent
segurament continuarà sent el pont de La Torrassa. Com els que vivim a la Florida, parlo
d’un carrer, el carrer San Rafael, donde están los bomberos. I jo crec que ningú no sap que
és el carrer San Rafael.
Per tant, farem el que faci falta, però fem els procediments correctament, i en aquest cas
seria la Comissió del Nomenclàtor la que ens hauria de fer arribar la proposta, perquè el Ple
aprovés aquest dictamen nomenant el pont com a pont d’en Jordà, tenint en compte que en
la fitxa del PEPPA ja consta amb aquest nom. Per tant, des del punt de vista de
l’ajuntament, no seria un tema problemàtic.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Sí. Sí que m’agradaria afegir alguna cosa.
D’una banda, agrair i recollim les propostes sempre que siguin a favor de lluitar pel nostre
patrimoni i defensar-lo de la millor forma possible, doncs benvingudes i espero que algunes
d’elles també puguin donar resultats.
Per altra banda, pel que fa al tema de les dificultats que té el tema de la conservació del
nostre patrimoni, a mi em sap greu que no es pugui votar a favor, perquè realment demostra
la poca efectivitat que té el nostre catàleg de patrimoni, que és el PEPPA, perquè mentre els
edificis, els elements que estan catalogats se suposa que han de ser protegits, la veritat és

…/…

110

que es converteix en una contemplació de com es van degradant, sigui per una raó o sigui
per una altra.
Aleshores, en tot cas, hauríem de plantejar-nos quins mecanismes necessitem, perquè
aquest catàleg no es converteixi en un catàleg de desaparicions i de danys del nostre
patrimoni.
Per altra banda, insistir que el tema del pont d’en Jordà, sobretot també és un tema que està
relacionat amb la qualitat de vida, tota aquesta situació que hem viscut també ha posat de
relleu, tot el que té a veure amb la proximitat, amb les zones per als vianants, i que
malauradament s’està convertint en un element de perill, que per altra banda, afecta a molts
elements patrimonials, la qual cosa encara és pitjor. No només no permet que la ciutadania
en gaudeixi, sinó que a més es converteix en un element de perill, o et cau un mur o et pots
punxar amb un ferro.
Aleshores, lamentem molt que la moció no sigui aprovada per majoria, perquè entenem que
el tema del patrimoni és un element que ens ha de sumar a tots, i en tot cas, esperem que
sigui d’una manera o d’una altra, es pugui fer alguna cosa per a la conservació d’aquest
pont tan maco, que si no corre un perill molt gran i també les persones que hi circulen.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha alguna qüestió més? Simplement afegir que malgrat no s’aprovi la moció,
queda clar que tots els grups polítics tenim el màxim interès en que aquest pont, no només
estigui en les millors condicions, i per tant farem tots els tràmits que siguin necessaris a
Madrid, amb el ministeri, perquè això es pugui prendre amb decisió a la seva reparació, sinó
que també algú ha fet algun comentari respecte al tema de què passarà el dia que soterrem
les vies.
Evidentment la proposta raonable, lògica i com a mínim jo faré, sempre i quan tinguem
consens del consistori i dels veïns, és que aquest pont s’ha de mantenir. Per tant, per molt
que es faci un soterrament, es faci un cobriment, doncs ha de continuar existint aquest pont.
Per tant, lamentem no poder donar suport, no perquè estiguem en contra, ni molt menys, de
la moció, sinó per les qüestions que el Sr. Cristian Alcázar ha esmentat i per tant, si no tinc
mal comptat, em sembla que la moció ha quedat rebutjada.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 18, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 18 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 18.- PER LA REHABILITACIÓ I CONSERVACIÓ DEL PONT D'EN JORDÀ.
AJT/32814/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
amb 14 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
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Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 4 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 9 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de
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.

SRA. ALCALDESSA
Passem ja a la moció número 19. Jo no vull dir res, però ens queden encara 7 mocions. Per
tant, aquí lo dejo.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 19 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Aquesta sí la presenta el Sr. Toni García. Endavant.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Els blocs Ciutat Comtal del barri de Sant Josep són edificis
construïts a la dècada dels anys 60, on actualment hi viuen al voltant de 900 veïns i veïnes.
Aquests edificis van ser construïts amb uns materials d’escassa qualitat, fet que ha provocat
problemes en la seva estructura.
Durant aquests darrers anys, aquest ajuntament ha intervingut en aquest barri, s’han fet
millores com la instal·lació dels ascensors. Millores també urbanístiques de canvi de
paviment, enllumenat públic o zones enjardinades.
Resultat de les inspeccions tècniques dels edificis s’han detectat diferents problemàtiques,
diferents problemes estructurals. Algunes de les comunitats de propietaris han rebut també,
recentment, requeriments per part de l’Ajuntament de L’Hospitalet, per tal de que es
solucionin aquests problemes estructurals.
Alguns blocs es troben apuntalats i el passat mes d’abril, en ple confinament, va caure el
sostre de l’entrada d’un dels blocs Ciutat Comtal. Estem davant d’una situació greu, que pot
provocar, si no s’actua d’una manera ràpida, algun despreniment en algun edifici.
A part, diferent veïns i veïnes dels blocs Ciutat Comtal també es queixen de les obres i de
les esquerdes que han sortit als seus edificis, motivats per les obres que estan fent al
Cosme Toda, pel moviment de terres que hi ha.
Les obres de reparació d’aquestes deficiències estructurals en algun d’aquests blocs de
Ciutat Comtal, segons pressupostos que han demanat les diferents comunitats de veïns són
del voltant de 200.000 euros.
Aquesta despesa moltes vegades és inassolible per als veïns i veïnes d’aquesta zona,
perquè tenen pensions baixes, perquè tenen treball precari, o situacions socials
complicades, que s’han agreujat amb la crisi de la COVID-19.
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Aquest grup municipal, el gener d’aquest any, en el moment que es va reunir amb els veïns i
veïnes afectats, va posar-se en contacte amb l’equip de govern, concretament amb la
regidoria del districte i també amb el regidor d’Urbanisme, per tal de que poguessin establir
una negociació, que poguessin establir mecanismes per trobar solucions a aquesta
problemàtica. Malauradament això no ha estat possible i els diferents veïns i veïnes
d’aquest bloc afectat, però també d’altres blocs, s’han aglutinat en una plataforma.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya portem aquesta moció amb l’objectiu de que
l’Ajuntament constitueixi una taula de treball amb els veïns i veïnes i l’administració, amb
l’objectiu de resoldre aquests problemes relacionats amb els dèficits estructurals dels
habitatges del barri, per tal de garantir la seva seguretat i integritat.
També demanem que l’Ajuntament realitzi els estudis i les anàlisis tècniques necessàries,
complementàries a les ITES, per avaluar i diagnosticar la situació dels diferents blocs. Això
s’està produint, aquesta situació, en alguns blocs, però tots coneixem que tots els blocs de
Ciutat Comtal són similars, i per tant, aquesta problemàtica es pot replicar en altres blocs.
I també instem l’Ajuntament a cercar els recursos econòmics d’altres administracions, ja
sigui la Generalitat de Catalunya, la pròpia Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana, el
govern de l’Estat espanyol o la Unió Europea, per tal de poder reduir els costos de les obres
d’aquestes comunitats de propietaris.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular s’abstindrà en aquesta moció per diverses raons.
Si bé és cert que la situació que hem conegut per diferents veïns dels blocs, és certament
preocupant i realment es necessita rehabilitar i fer front a una despesa, que en la majoria
dels casos no poden fer, si més no amb facilitat, tampoc podem oblidar que al llarg dels
anys, també s’han fet millores en aquests blocs, que han comportat la millora de
l’accessibilitat o la millora de les zones verdes. Segurament la precarietat dels materials
amb els quals es van construir, ha comportat que a la llarga aquests blocs pateixin
mancances estructurals que veritablement resulten preocupants.
El que és el text de la moció i els acords que proposen, podríem estar certament d’acord,
però trobem a faltar el protagonisme del partit que forma part del govern de Catalunya, que
evidentment té la responsabilitat en matèria d’habitatge, i que podríem dir que des de la
mateixa Generalitat es podrien obrir línies de crèdit, també per ajudar aquestes famílies.
Nosaltres veiem que des d’Esquerra Republicana es dóna tota la responsabilitat al govern
municipal. Que ja està bé que el govern municipal porti a terme reunions, millores i tot el que
segueix, però també ens sembla important que el propi govern de la Generalitat, la pròpia
conselleria intenti ajudar aquestes famílies.
Per tant, veiem positivament aquestes mesures que caldria implementar, però trobem a
faltar la implicació més directe del govern de la Generalitat, i per tant nosaltres ens
abstindrem en aquesta moció. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Molt bé. Gràcies. Nosaltres votarem a favor de la moció. La veritat és que és una urgència
intervenir en el pla urbanístic a diverses zones de la ciutat. Ho comentava en l’exposició de
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la moció el Sr. Garcia, la regeneració urbana dels blocs de La Florida, crec que no feia
esment, però també els polígons industrials que parlàvem abans, que estan pràcticament
sense activitat, o com és el cas de la moció, dels blocs de Ciutat Comtal.
A més, és un cas aquest certament paradigmàtic, per la proximitat que té amb Cosme Toda,
a creuar d’un carrer. És una mica, entenem nosaltres, la dinàmica de l’Ajuntament en aquest
sentit, el que hem denunciat en diverses ocasions de L’Hospitalet a dues velocitats, en
referència normalment als barris del nord i del sud. Doncs tenim l’exemple més paradigmàtic
a creuar d’un carrer.
D’una banda del carrer, els blocs de Ciutat Comtal, construïts fa més de 60 anys, amb
problemes estructurals, segons han denunciat alguns veïns, i els últims mesos amb diversos
accidents pel despreniment de part de les construccions denunciades pels propis veïns.
I per l’altra banda, Enric Prat de la Riba, la planificació urbanística de l’espai de Cosme
Toda, amb 900 nous habitatges, i a preus pràcticament inassolibles per a la majoria de
veïns de L’Hospitalet, amb tot un seguit de deficiències que generarà a nivell de serveis
públics al barri, un dèficit que ja hem denunciat en diverses ocasions. El què deia,
L’Hospitalet a dues velocitats, separades, en aquest cas, per un carrer.
Per tant, i aquesta reflexió no treu que celebrem les millores urbanístiques al barri de Ciutat
Comtal, i la inversió pública destinada a la millora dels carrers i de les condicions del barri,
com comentava la Sonia Esplugas, però sí que demanem també, i per tant ens expressem
favorablement als acords de la moció, que s’actuï amb celeritat per fer un estudi i una anàlisi
tècnica de les edificacions del barri, per intervenir en clau de garantir la seguretat dels veïns
i veïnes, i no es tornin a produir els accidents que han denunciat els propis veïns mesos
enrere. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muchas gracias. Yo creo que se han expuesto aquí ya bastantes argumentos. Yo creo
que es una buena moción de los problemas estructurales que hay que resolver. Por tanto,
sin más preámbulos votaremos a favor, y que se hagan las obras cuando se pueda, si es
que al final sale a favor toda la moción. Adelante.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sí gràcies Alcaldessa. Per manifestar el vot favorable del grup socialista a aquesta moció,
perquè va en la línia del que ja estem fent nosaltres. Estem treballant des de fa alguns
mesos, concretament establir una actuació tipus, perquè la problemàtica és comuna als
diversos blocs de Ciutat Comtal, i per tant poder amb aquesta actuació tipus, afrontar la
problemàtica juntament amb els veïns i veïnes. I per tant, estem d’acord en que hem de,
d’alguna manera, participar i col·laborar en establir quina és aquesta actuació que ens
permeti resoldre aquest problema.
Com s’ha manifestat, per a nosaltres aquesta és una zona prioritària, com ho demostra
l’actuació que hem fet en els darrers mesos, abans també, però especialment en els darrers
mesos, de millora urbana que estem enllestint aquests dies, i que ha millorat l’accessibilitat
de tot l’espai de Ciutat Comtal, ha millorat també l’enllumenat públic, ha millorat el mobiliari
urbà, ha millorat l’arbrat, el verd urbà present en aquests espais i també ha generat zones
de jocs infantils per als nens i nenes del barri de Ciutat Comtal.
Per tant, ara que tenim endreçat l’espai públic, és el moment de que treballem plegats amb
els veïns i veïnes per assegurar les edificacions i per tant, per assegurar els seus
habitatges.
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Sí que vull dir en to simpàtic, però alegre que Esquerra Republicana ara recentment sempre
se’n recordi de la Diputació de Barcelona per demanar recursos. Quan ells estaven, no
sortia cada moció demanant recursos a la Diputació de Barcelona, ara sí. Ja m’agrada
perquè això vol dir que vostès confien més en la Presidenta de la Diputació actual, que en
l’equip anterior. Jo també, per tant en això estem d’acord i demanarem a la Diputació que
ens ajudi, si hi ha la possibilitat de que ho faci. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Molt ràpid. Per agrair el suport a aquesta moció.
Únicament comentar-li a la Sra. Sonia Esplugas que la Generalitat de Catalunya té línies
obertes d’ajuts per a aquests casos, i nosaltres hem posat també en valor, i ho hem dit al
començament de la presentació d’aquesta moció, la feina que s’ha fet des de l’ajuntament
amb el tema dels ascensors, amb el tema del paviment, amb el tema de les zones
enjardinades o de l’enllumenat públic.
Per tant, posant en valor aquesta feina que s’ha fet, i esperem que aquestes deficiències
estructurals que estan patint aquests veïns i veïnes en el seu bloc, siguin solucionades per
part de totes les administracions. Nosaltres sempre hem demanat el suport de totes les
administracions en aquests plans, ja sigui la Diputació de Barcelona, presidida en aquests
moments per l’Alcaldessa de L’Hospitalet, que per cert té com a soci de coalició, Junts per
Catalunya, i per tant suposo que també tindrà la voluntat perquè la Generalitat pugui
desenvolupar i també col·laborar en aquest projecte, perquè hem demanat sempre un pla
amb ajuts amb el suport econòmic de les diferents administracions, des de l’Ajuntament, des
de la Generalitat de Catalunya, des del govern de l’Estat espanyol, des de l’Àrea
Metropolitana o fins i tot ajuts d’algun projecte europeu, tal i com hem fet per exemple en el
tema dels ascensors al barri de Bellvitge.
Per tant, aquesta inversió serà de molts diners en el moment que pertoqui. Cal col·laboració
de les diferents administracions, i per tant és important que totes, totes les administracions
públiques puguin col·laborar en aquesta despesa per ajudar als veïns i veïnes d’aquests
blocs de Ciutat Comtal.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 19, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 19 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 19.- PER A IMPULSAR LA RESOLUCIÓ DELS PROBLEMES ESTRUCTURALS
EN ELS HABITATGES DELS “BLOCS CIUTAT COMTAL” DEL BARRI DE SANT
JOSEP.AJT/32802/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s'aprova
amb 26 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM,
Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel

…/…

115

Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Vist que durant el segle XX, especialment en la segona meitat, la ciutat de l’Hospitalet va
experimentar un fort creixement de la població, acompanyada per una explosió constructiva
d’habitatges.
Atès que durant les dècades dels anys 50, 60 i 70, i a causa dels plans urbanístics del
franquisme van aparèixer diverses promocions immobiliàries com els Blocs Florida (batejats
en aquell temps com a “Bloques Onésimo Redondo”), els Blocs Ciutat Comtal al barri de
Sant Josep i els polígons de Bellvitge i Can Serra.
En concret, els “Blocs Ciutat Comtal” es van construir amb uns materials d’escassa qualitat i
mitjançant unes dubtoses pràctiques constructives.
Un cop finalitzat el franquisme i amb l’arribada de la democràcia, els consecutius
ajuntaments de l’Hospitalet amb la col·laboració d’altres administracions, esperonats per les
associacions de veïns i veïnes i pel moviment ciutadà popular, van impulsar i engegar
diversos projectes de millora urbana, rehabilitació de façanes, construcció d’escales
mecàniques i instal·lació d’ascensors en aquests barris amb l’objectiu d’anar resolent les
mancances i deficiències d’origen que mostraven els habitatges d’aquestes antigues
promocions urbanístiques de la nostra ciutat.
Encara queden molts problemes per resoldre, de fet un dels reptes anys vinents, per la seva
dimensió i afectació en nombre de persones, serà la substitució dels ascensors de gran part
dels blocs del barri de Bellvitge i el Pla de regeneració Urbana dels Blocs Florida a Les
Planes.
La necessària i urgent execució d’aquests dos projectes als barris de Les Planes i de
Bellvitge, entre altres, no ens ha de fer oblidar que altres llocs amb menys residents, però
amb característiques i problemes originals similars necessiten també una atenció urgent i
especial per part de l’Ajuntament, com és el cas dels Blocs Ciutat Comtal.
Atès que en virtut del “Programa d’Inspeccions Tècniques de la Generalitat de Catalunya”
mitjançant el decret 67/2015 de 5 de maig, per al foment del deure de conservació,
manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les Inspeccions Tècniques
(ITE) s’estableix una inspecció obligatòria per als edificis d’habitatges de tot el país.
Vist que en els darrers anys s’han realitzat moltes d’aquestes inspeccions tècniques amb
resultats diversos que mostren les deficiències constructives dels edificis.
Vist que recentment s’ha produït algun accident provocat pels problemes estructurals en
alguns habitatges dels Blocs Ciutat Comtal i que no és sinó que una mostra de la
inseguretat de la construcció.
Atès que les polítiques de rehabilitació d’habitatges són claus per abordar les desigualtats
socials i que un manteniment deficient dels edificis perjudica la salut del veïnat i degrada els
habitatges, fet que acaba deteriorant també l’espai públic i el paisatge urbà i provoca una
qualitat de vida pitjor a les persones.
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Es fa necessari que l’Ajuntament prengui part activa i abordi els problemes constructius i
estructurals dels habitatges dels Blocs Ciutat Comtal, impulsant les mesures que siguin
necessàries per a la resolució d’aquests problemes.
Cal que l’Ajuntament de l’Hospitalet estableixi un programa consensuat amb els veïns i
veïnes i les entitats del barri per tal de diagnosticar correctament els problemes, cercar
activament els recursos necessaris i acompanyar en l’execució de les solucions definitives a
les deficiències dels habitatges dels Blocs Ciutat Comtal.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Instar l’Ajuntament de l’Hospitalet a constituir amb la màxima urgència un grup
coordinador consensuat i amb la participació dels veïns i veïnes i les entitats dels Blocs
Ciutat Comtal amb l’objectiu de resoldre els problemes relacionats amb els dèficits
estructurals dels habitatges del barri garantint-ne la seva seguretat i integritat.
Segon.- Instar l’Ajuntament a realitzar els estudis i anàlisi tècnics necessaris,
complementant les ITE que s’hagin realitzat, per avaluar, diagnosticar i valorar els
problemes, d’acord amb el grup coordinador esmentat en l’acord anterior.
Tercer.- Instar l’Ajuntament a la cerca de recursos d’altres administracions (AMB, Diputació,
Generalitat, Estat i Unió Europea), a fixar els ajuts tècnics i la dotació econòmica municipals
que siguin possibles, així com a explorar els possibles convenis amb entitats financeres que
puguin oferir un finançament que acabi sent amb interessos a cost zero o el més baix
possible.
Quart.- Instar l’Ajuntament a trobar una fórmula d’urgència per a poder executar les
primeres intervencions més greus que podrien afectar a la seguretat de les persones i que
s’haurien de realitzar de forma immediata, independentment del calendari de compliment
dels acords anteriors i que pel seu cost, alguns dels afectats no estan en condicions de
poder assumir en l’actualitat.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, a les entitats del barri de Sant Josep, als
grups polítics de la Diputació de Barcelona, de l’AMB, del Parlament de Catalunya, del
Congrés i del Senat i al Departament de territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 20 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Fa la presentació el Sr. García.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí, Moltes gràcies. A la crisi econòmica del 2008, el Partit Popular i el Partit dels socialistes
van decidir promoure un canvi constitucional, per tal de prioritzar el pagament del deute, en
lloc de prioritzar i promoure polítiques a favor de les persones. En aquells moments, van
decidir salvar els bancs en lloc de les persones.
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Aquest canvi constitucional va provocar que el Partit Popular desenvolupés la Llei
d’estabilitat pressupostària, una llei que tenia com objectiu centrifugar el deute de l’Estat
espanyol, a altres administracions com les comunitats autònomes i els ajuntaments.
Els ajuntaments en la seva gran majoria sempre han estat sanejats, i gairebé no han tingut
mai deute. Els ajuntaments són aquella administració més propera a la ciutadania i aquella
administració que millor coneix els problemes dels seus veïns i de les seves veïnes.
I davant d’aquesta crisi de la COVID-19, hem vist com els ajuntaments de diferents colors
polítics han actuat en primera instància. Els ajuntaments del nostre país necessiten tenir
més finançament i també necessiten tenir més competències, però per això també cal
canviar la Llei d’estabilitat pressupostària, perquè els ajuntaments puguin disposar del cent
per cent dels seus estalvis, per fer front a aquesta crisi social, a aquesta crisi econòmica,
provocada per la COVID-19. Necessitem els ajuntaments, el cent per cent dels diners del
superàvit, per lluitar contra la pobresa, per impulsar polítiques d’atenció a les persones i
també polítiques actives d’ocupació.
Per tant, el que demanem amb aquesta moció, és poder augmentar la capacitat
pressupostària dels ajuntaments i instar el govern de l’Estat espanyol a canviar aquesta Llei
d’estabilitat pressupostària, per poder disposar de tots els recursos econòmics i del cent per
cent del superàvit municipal.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy rápidamente. El Partido Popular votará a favor. Yo creo que en el momento que el
Partido Popular junto con el Partido Socialista, llevaron a cabo una serie de cambios en las
normativas, y luego eso, como se ha dicho, llevó a cabo la Ley de estabilidad
presupuestaria, era un momento muy concreto, unas circunstancias económicas muy
concretas, con unas administraciones, muchas de ellas endeudadas, y bueno, ahora yo creo
que atendiendo que, aunque la parte expositiva no la compartimos, lo que importa son los
acuerdos de esa misma moción.
Creemos desde el Partido Popular que debemos ir unidos, creemos que va a haber una
modificación en este sentido, para permitir a los ayuntamientos disponer de todos los
recursos necesarios para afrontar la crisis económica, provocada por la crisis del COVID en
este caso, y por tanto, nosotros, desde el Partido Popular, votaremos a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Faré jo la intervenció. Gràcies.
Vull començar per fer una reflexió. Una matèria d’aquestes característiques crec que té
prou rellevància perquè hagués estat objecte d’una declaració institucional o, si més no,
d’una moció conjunta de tots els grups municipals. És una qüestió massa rellevant com
per rebaixar-la a ser debatuda per tres cops, sense haver superat aquestes diferències,
més tenint en compte la limitació de temps a la que feia referència vostè amb
anterioritat.
Dit això, ens trobem davant d’una situació extraordinària, perquè no era possible
preveure aquesta situació de força major a la que aquest Ajuntament, tots els
ajuntaments, en general, han de fer front, per responsabilitat i per ser l’administració
més propera a la ciutadania, malgrat no tenir en molts casos competència atribuïda
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legalment, i per tant sense recursos econòmics associats en la majoria dels casos.
I per a abordar-la cal la derogació tant de la Llei de racionalització i sostenibilitat de la
administració local, com l’anteriorment referida Llei d’estabilitat pressupostària, o bé la
suspensió de les normes que s’apliquen en cas d’incompliment de la regla de despesa,
per a que puguin abordar les polítiques necessàries per protegir a la població de les
conseqüències de la pandèmia.
Ara bé, respecte a la proposta concreta d’acords de la moció d’Esquerra Republicana,
L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem de manera diferent respecte als
diversos punts. Ens posicionarem favorablement als acords 1, 2 i 3, que compartim pel
que fa al seu plantejament.
Quant al número 4, ens pronunciarem favorablement, tot i que entenem que les
modificacions legislatives plantejades, implicarien la immediata pèrdua de virtualitat
executiva dels plans econòmic-financers vigents i que, per tant, el seu contingut suposa una
certa contradicció.
Per últim, pel que fa al número 5 expressarem la nostra abstenció, ja que si bé compartim la
necessitat d’una reforma de la normativa reguladora de les hisendes locals, per a que els
ajuntaments disposin de major autonomia en el disseny de l’estructura dels seus impostos,
no compartim en canvi, que l’exercici d’aquesta autonomia estigui restringit únicament i
exclusiva a l’establiment de bonificacions, excloent la possibilitat d’exempcions o recàrrecs,
igualment en exercici de la seva autonomia normativa. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muy breve. Vamos a votar a favor de todos los puntos, salvo en el quinto, que votaremos
en contra. Y podríamos votar a favor de la moción íntegra, si Esquerra Republicana no
aprovechara cualquier ocasión para introducir su marco ideológico, que impide la
generación de consensos permanentemente igual, con el marco ideológico metiendo su
palabrería y sus historias.
A partir de aquí, en el punto quinto la frase: “mientras no se materialicen los cambios
estructurales necesarios a nuestro país, para abastecer también la propia legislación en el
mundo local”. Todo esto es totalmente intrascendente y lo único que pretende es establecer
un marco ideológico al que desde Ciudadanos nos oponemos frontalmente, por eso no
podemos apoyar este punto.
Nos parece lamentable que estemos siempre igual. O sea que votaremos todos los puntos a
favor, salvo el quinto que lo votaremos en contra. A ver si de una vez dejamos los marcos
ideológicos.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Jo, si em permeten, faré una intervenció que serveix per a tres
mocions, perquè encara que amb matisos i amb coses diferents, tenim tres mocions de
grups diferents que parlen d’aquesta qüestió.
Tots coincidim que en un moment determinat, sense entrar en detalls, hi feia referència
abans la Sra. Sonia Esplugas, es van prendre una sèrie de determinacions des del punt de
vista econòmic, legislatiu, que s’han demostrat al llarg del temps des del punt de vista local,
municipal, absolutament innecessàries, ineficaces i que no han resolt el problema i no han
abordat el problema allà on era.

…/…

119

M’han sentit a mi dir més d’una vegada que es va fer una llei de racionalització i
sostenibilitat a les úniques administracions racionals i sostenibles, que són les
administracions locals, i en canvi les altres continuaven generant dèficit i els ajuntaments el
que feien era compensar. Per tant, dins d’aquest marc, coincidim amb el què es planteja pel
broc gros en totes les mocions.
Hem de tenir un marc que ens deixi de tutelar com si fóssim menors d’edat les
administracions locals. Ja som grandets. Sabem què hem de fer, què podem fer i com ho
hem de fer. Tenim els serveis de control i fiscalització per part de la Intervenció General de
l’Ajuntament, per part de la Secretaria General, des del punt de vista jurídic. Tenim tots els
mecanismes suficients com perquè un equip de govern, a qualsevol ajuntament que acabi
embogit, no pugui fer barbaritats.
I en canvi ens trobem amb uns esforços per part de les diferents poblacions dels diferents
municipis, on fan les seves aportacions econòmiques, paguen els seus tributs, on es fa
activitat econòmica que genera ingressos, on es fa tota una sèrie d’activitats en un municipi
que finalment no acaba revertint directament en l’activitat municipal, perquè algú lluny
d’aquell municipi ha decidit que el romanent positiu de tresoreria, que el superàvit es destini
a coses que ningú no ha decidit en aquell municipi.
Per tant, nosaltres votarem favorablement aquesta moció. Podríem debatre molt, hi ha
algunes coses amb les que hem d’anar alerta. Ara ens trobem amb una situació de la
COVID que sembla que ens doni cobertura i ens animi a tots a fer moltes coses, però pensin
que incorporar romanents o aplicar superàvits en despeses estructurals és un error, perquè
això acabarà generant dèficit i acabarà generant que en altres moments, en altres
anualitats, quan no tinguem aquests superàvits o aquests romanents, acabarem sent
incapaços de fer front a les despeses compromeses, i per tant acabaríem generant dèficit.
Per tant, s’ha de fer un equilibri, en situacions extraordinàries, solucions extraordinàries, i
evidentment amb una situació com la que tenim en el 2020, seria fantàstic poder destinar els
ingressos extraordinaris que suposen els romanents positius o el superàvit, per fer front a
despeses extraordinàries, generades, en aquest cas, per fer front a la COVID-19.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Crec que l’explicació ja està donada, i per tant agrair aquest ampli suport a aquesta moció.

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

MOCIÓ 20.- PER DEMANAR LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES REGLES FISCALS AMB LA
FINALITAT D’AUGMENTAR LA CAPACITAT PRESSUPOSTÀRIA DE L’AJUNTAMENT
DE L’HOSPITALET. AJT/28049/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART i SISÈ han estat aprovats per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.
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b) Acord CINQUÈ ha estat aprovat 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 3 vot d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i 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; assistents presents en el moment
de la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a institució més pròxima a la ciutadania, és un agent clau
en la gestió i coordinació de les mesures que se’n deriven d’aquesta emergència sanitària
produïda pel COVID19. Des del primer dia, hem estat al peu del canó, per cobrir totes les
necessitats de la ciutadania i seguir prestant els serveis basics. Sempre, en tot moment, al
costat del govern de la Generalitat.
També serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma més
directa per la manca d’autonomia local, de capacitat de decidir on hem de destinar més
recursos, a causa dels canvis normatius derivats de la crisi del 2008.
Arran d’aquella crisi, l’Estat Espanyol va modificar l’article 135 de la Constitució, posant
com a prioritat absoluta el pagament del deute, per davant de qualsevol altra necessitat. I
d’aquesta acció se’n deriva la llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), que limita la capacitat d’actuació dels
ajuntaments.
Si bé les regles fiscals recollides en aquesta llei podien tenir un cert sentit quan els
ajuntaments presentaven situacions de desequilibri en els seus comptes, ho va deixar de
tenir en el moment en que molts ajuntaments van ser capaços de generar superàvits i en
canvi continuaven existint necessitats urgents per atendre. A partir del 2015 és el moment
en què la gran majoria d'ajuntaments aconsegueixen generar superàvits que s’acaben
convertint en estructurals, ja que en gran part s'expliquen per majors ingressos tributaris
vinculats a procediments cadastrals, poc sensibles al cicle econòmic.
D'acord amb l'actual normativa d'estabilitat pressupostària, quan un ajuntament liquida el
seu pressupost en situació de superàvit es veu obligat a destinar la major part a reduir el
nivell d'endeutament, segons estableix l'article 32 -Destinació del superàvit pressupostaride la LOEPSF. Tan sols una petita part queda disponible per a executar inversions
financerament sostenibles, d'acord amb el que disposa la disposició addicional sisena Regles especials per a la distribució del superàvit pressupostari-.
L'import restant s’acumula en el romanent de tresoreria, sent a la pràctica impossible la seva
reinversió ja que això suposaria el incompliment de la regla de la despesa.
Si bé aquesta regla de despesa es va crear amb l’objectiu que les administracions
generessin estalvi durant les èpoques de creixement, el cert és que ha impossibilitat, per
exemple, incrementar el pressupost dels serveis socials quan la recuperació econòmica
encara no havia arribat al conjunt de les famílies.
Per tots aquests motius, cal una modificació de la llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat
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pressupostària i sostenibilitat financera, per permetre que els ajuntaments puguin disposar
lliurement dels seus estalvis i també que se’ls permeti generar dèficit en exercicis
pressupostaris en què s'hagin donat situacions extraordinàries, com és el cas d’aquesta
emergència sanitària, però també per poder donar resposta a altres situacions d’urgència
com una catàstrofe natural.
És més necessari que mai reorientar la política d'austeritat recollida en l'actual Llei
d’Estabilitat pressupostària, més encara davant l'anunci de la Comissió Europea d'activar la
clàusula de salvaguarda, que en la pràctica suposa la congelació de les regles fiscals amb
l'objectiu d'incrementar la despesa pública. Aquesta decisió ha de tenir la corresponent
transposició a la normativa estatal, evitant que es converteixi simplement en un major marge
de dèficit a distribuir per l'Estat i subjecte a les actuals directrius pressupostàries. L’actual
normativa és excessivament rígida per donar resposta a un nou escenari de recessió
econòmica, particularment en el cas de la seva aplicació a l'administració local.
La mesura recollida al decret 8/2020 que permet destinar a despesa social un 20% del
superàvit 2019, amb un màxim de 300 milions d’euros per al conjunt de municipis de tot
l’Estat, resulta clarament insuficient si considerem que només l’any 2019 els ajuntaments
van obtenir un superàvit total de 4.000 milions d’euros, i que els estalvis acumulats en
forma de romanents disponibles ascendeixen a uns 17.000 milions d’euros, segons dades
del propi Ministeri d’Hisenda.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Demanar, al Congrés dels Diputats i al Senat, la modificació urgent de la llei
Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per permetre que els
ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat
situacions extraordinàries.
Segon.- Fer efectiva l’eliminació de la regla de limitació de la despesa per als ajuntaments
que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari i un nivell d’endeutament
inferior als ingressos corrents.
Tercer.- Realitzar les modificacions necessàries de la llei 2/2012 per tal que els ajuntaments
que presentin una situació de superàvit o equilibri pressupostari puguin disposar de tots els
seus romanents sense condicions, i no s'hagin de destinar els superàvits a reduir deute.
Quart.- Que durant els anys 2020 i 2021 se suspengui l’aplicació de tots els plans
econòmic-financers vigents i s’eximeixi de l’aprovació de noves mesures correctives
derivades de l’incompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària, regla de la despesa i
sostenibilitat financera, recollides als articles 21 i 22 de la LOEPSF, així com de les mesures
coercitives recollides als articles 25 i 26 de la mateixa llei.
Cinquè.- Mentre no es materialitzin els canvis estructurals necessaris al nostre país per
bastir també la pròpia legislació al món local, que es treballi una reforma d’urgència de la
Llei d’Hisendes Locals, conjuntament amb les entitats municipalistes, per tal que en
l’elaboració de les ordenances fiscals 2021 els ajuntaments disposin de major autonomia a
l’hora de dissenyar l’estructura dels seus impostos i puguin establir noves bonificacions
vinculades a la capacitat econòmica i als reptes de transició ecològica.
Sisè.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, a CC.OO, UGT i CNT de l’Hospitalet. A
AEBALL i PIMEC de l’Hospitalet. A la Federació de Municipis de Catalunya i l’Associació de
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Municipis de Catalunya. Als grups polítics de la Diputació de Barcelona, del Parlament de
Catalunya, del Congrés i del Senat, al Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat
de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda i a la Presidència del Govern espanyol.”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 21 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
D’acord. Qui presenta la moció? Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Soy yo, sí. Gracias.
Estamos pactando el plan de ciudad para abordar los efectos sanitarios, económicos y
sociales de la crisis generada por la pandemia, y el Ayuntamiento necesita recursos para
poder hacer frente a todas las necesidades. Eso es obvio, nadie lo puede dudar.
Desde el principio de la pandemia, desde Ciudadanos advertimos que los presupuestos
municipales vigentes no reflejaban la realidad financiera, ni las necesidades de gasto que
iba a tener el Ayuntamiento para este dramático año, y nos ofrecimos obviamente al
gobierno para plantear y planear una reformulación rigurosa de los presupuestos, con la
finalidad de poder hacer frente a esta crisis, en la medida de lo posible, con nuestros
recursos.
El propio gobierno ha reconocido en las estimaciones que nos ha hecho llegar, una
reducción de los ingresos previstos para el 2020 de 9,6 millones de euros, una barbaridad.
Esta situación reafirma la necesidad de poder destinar el superávit municipal acumulado
para hacer frente a las múltiples exigencias sanitarias, económicas y sociales a las que
están expuestos nuestros ciudadanos de L’Hospitalet, especialmente ante el riesgo, ojalá
no, pero dicen que puede haber un rebrote y esto hay que tenerlo muy en cuenta, y por
tanto hay que estar preparados para que no nos pille el toro otra vez.
Además este superávit viene de un sobreesfuerzo que han hecho nuestros ciudadanos, los
ciudadanos de L’Hospitalet, que han estado pagando unos IBIs muy altos, que siempre
hemos criticado, y que hombre, al final hay una hucha. El gobierno dirá, es que hemos
hecho una buena gestión. Bueno, pues mire, pues muy bien, pero a lo mejor el dinero del
superávit hubiera estado mejor en los bolsillos de los ciudadanos, y en cualquier caso, sería
lamentable es que ahora después de un sobreesfuerzo fiscal por parte de la ciudadanía de
L’Hospitalet, gente muy humilde, tengamos un hucha y que ahora de alguna manera,
porque parece que se oye por ahí, llegue el gobierno y diga, pues oiga como necesitamos
dinero para otras cuestiones, los 11.000 y pico millones que parece ser que hay en todos los
ayuntamientos que han hecho una buena gestión económica, al margen de que a veces
hayamos abusado un poco de los bolsillos de los ciudadanos, pues hombre, porque claro,
podrían haber abusado y encima no haber tenido dinero, que eso todavía sería peor.
En cualquier caso, los esfuerzos que han hecho los ayuntamientos por parte de los vecinos
de tener una hucha, pues hombre, no sería muy de recibo que ahora el gobierno central
para dedicarlo a otras cuestiones, para paliar los déficits terribles que también va a tener,
pues se lo quitara a los ciudadanos que han hecho ese esfuerzo para tenerlo en las arcas
municipales. Así que nosotros no estaríamos de acuerdo, y de hecho hay muchos
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ayuntamientos que tienen, como se suele decir, la mosca en la oreja, porque ya hemos
leído algunas cosas y uno no cree en meigas, peor haberlas, haylas, y a veces el impulso
del gobierno central es decir, oiga aquí hay dinero en estas cajas, oye nos hace falta, venga
para acá. Pues no, nosotros creemos que eso no y lo que queremos es que ese superávit
se dedique, se devuelva a los ciudadanos más vulnerables, a los que más les haga falta en
la ciudad.
Así que ese es el objetivo de esta moción, que todos estemos de acuerdo en que hay que
reclamar, hay que decirle al gobierno que nos permita, no el 20%, sino que si hemos hecho
un sobreesfuerzo para tener ese dinero ahí, pues que nos permita dedicarlo a lo que
consideremos que hace falta, a los que realmente lo han pagado y lo han puesto ahí, que
son los dueños de la caja, de esa caja, que son los ciudadanos y ciudadanas, los vecinos y
vecinas de L’Hospitalet.
Así que yo espero que esta moción salga adelante y podamos destinar más recursos del
20% a lo que nos va a hacer falta por lo que se nos viene encima, porque cuando lleguen
octubre y noviembre, me temo que va a ser complicada la situación económica de muchos
ciudadanos. Ya está.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, seré muy breve. Esta es la segunda de tres mociones que van en el
mismo sentido. Estamos de acuerdo, como ya lo hemos hecho en la moción anterior, que
L’Hospitalet tiene que reunir todos los recursos necesarios para poder hacer frente a los
efectos de la situación sobrevenida, y por tanto yo creo que se deben llevar a cabo todas
aquellas modificaciones en el ámbito legislativo, para poder hacer frente a esos gastos.
Por tanto, el Partido Popular votará a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En primer lloc, demanar disculpes perquè he perdut la connexió i m’ha costat una mica
poder-la recuperar. Bé, en qualsevol cas respecte a la moció que ens ocupa, donaré per
reproduïdes algunes de les consideracions realitzades respecte a la moció d’Esquerra
Republicana sobre la mateixa qüestió.
Simplement alguna precisió, ja que creiem que potser caldria actualitzar la part expositiva,
especialment pel que té a veure amb l’ingrés mínim vital, que ja no es tracta d’una voluntat
del govern, sinó d’una prestació social de nova creació, i a més a més amb el vot favorable
del grup parlamentari de Ciudadanos, també potser pel que fa al marc temporal.
Però més enllà d’aquestes qüestions, i potser d’una actualització de xifres
macroeconòmiques que aquí es proporcionen, una reflexió, L’Hospitalet En Comú Podem
compartim l’apel·lació a l’autonomia municipal, però potser no tant a l’ús fora de context
d’algunes de les parts de la sentència del Tribunal Constitucional, per justificar conceptes
que indirectament constitueixen limitació de la mateixa.
Celebrem que se n’hagin adonat del caràcter perniciós d’aquest tipus de normes, del
caràcter pervers de l’actual regulació, i dels seus efectes sobre la capacitat de gestió i
atenció, respecte a la ciutadania en general, i de L’Hospitalet en particular.
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Però sobretot sí que entenem que no es pot reconèixer la sobirania només en cas de
superàvit, com si el fet de tenir una situació financera menys sanejada, fos limitadora de
l’autonomia municipal.
No obstant aquests elements, L’Hospitalet En Comú Podem votarem favorablement la
moció que ens porta a consideració el grup municipal de Ciutadans.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Sí. Sense entrar en matisos, tal com ens hem referit en l’anterior moció, nosaltres votarem
amb els mateixos arguments a la moció de Ciutadans.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
També donem per reproduïts els arguments, també amb alguns matisos com plantejava la
Sra. Lozano, però votarem favorablement la moció.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues mire, mi agradecimiento a todos los grupos del Pleno.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 21, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 21 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 21.- PARA SOLICITAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA LA FLEXIBILIZACIÓN DE
LA REGLA DEL GASTO Y UNA MAYOR AUTONOMÍA EN LA DISPOSICIÓN POR
PARTE DE LOS AYUNTAMIENTOS DEL SUPERÁVIT MUNICIPAL PARA ABORDAR LA
CRISIS GENERADA POR EL COVID-19. AJT/32812/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El Covid-19 nos ha hecho modificar no sólo nuestros hábitos cotidianos si no nuestro modo
de entender la sociedad. Cualquier persona puede entender que ésta Pandemia mundial
nos va a llevar a una crisis socio-económica sin precedentes y los datos auguran que así
será.
1

La AIReF contempla dos posibles escenarios: ambos, con apertura económica a mediados
de mayo - que es optimista con los diferentes ritmos o fases de desescalada y los planes
cambiantes del actual Gobierno – uno, sin que sea necesario volver a encerrar un mes más
a la población por un rebrote duro del virus en otoño (escenario 1) y otro, en el que haya
que añadir más tiempo de encierro en septiembre de producirse el mencionado rebrote del
SARS-CoV-2 (escenario 2).

1

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)
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En la evolución del PIB, la AIReF contempla que en 2020 el PIB caerá entre el 8,9% y el
11,7%, con un crecimiento en 2021 de entre el 4,6% y el 5,8%. Por su parte, el Gobierno
estima una caída del 9,2% en 2020 y una subida del 6,8% en 2021. Es decir, la AIReF, en el
mejor de los casos, contempla una caída en 2020 similar a la del Gobierno, pero en su
escenario más duro contempla una recesión 2,5 puntos superior a la cifra del Ejecutivo. Al
mismo tiempo, la AIReF no espera un rebote tan importante limitando al 5,8% el crecimiento
de 2021 en el mejor de los casos, un punto menos que la del Gobierno, que en el escenario
1 de la AIReF llega a ser 2,2 puntos inferior.
El último día de abril el Gobierno de Sánchez enviaba a Bruselas la actualización del
Programa de Estabilidad para los años 2020 y 2021, donde decía que “España crecía de
manera robusta y equilibrada antes de la llegada de la enfermedad y que todo hacía indicar
que la recuperación sería fuerte, en uve asimétrica”, según Calviño. Como es obvio, estos
datos actualmente no son válidos.
Actualmente nos encontramos con una situación económica que generará un mayor número
de parados al previsto por el Gobierno, que dejaba la tasa de paro en un 19% en 2020 y en
el 17,2% en 2021, y por el efecto de la renta mínima permanente que quieren introducir,
cuyo coste podría llegar a los 17.000 millones de euros anuales, según se puede estimar
desde la cifra que en junio de 2019 publicó José Luís Escrivá cuando presidía dicho
organismo, aunque ahora ha dicho que serán sólo 3.000 millones. Esto produce un
falseamiento de datos del paro que generará un mayor gasto social y no solucionará la débil
economía española. La realidad según muchos expertos es que el paro superará el 30%,
provocando una caída de la recaudación del IRPF. A estos datos hay que sumarle que en
los dos meses del estado de alarma el gobierno no ha pagado a más de 700.000
trabajadores que están en situación de ERTES.
Sin lugar a dudas tenemos que ayudar a nuestra sociedad pero con medidas efectivas que
no sean falsas ni populistas y que generen una mayor crisis. Los ayuntamientos son las
instituciones más cercanas a la ciudadanía y los que más están actuando con sus propios
medios humanos, materiales y económicos a rescatar a la población.
El Gobierno de España es garante de nuestra Constitución y como tal, debe de respetar el
Artículo 137 “El Estado se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las
Comunidades Autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía
para la gestión de sus respectivos intereses.” El Art 140 “La Constitución garantiza la
autonomía de los municipios.”
El carácter complejo del Estado español, a raíz de las previsiones de la Constitución obliga
a concretar el concepto. Es lo que ya ha hecho el Tribunal Constitucional, el cual en su STC
4/1981 de 2 de febrero de 1981 (F.J. 3) ha afirmado: "Ante todo, resulta claro que la
autonomía hace referencia a un poder limitado. En efecto, autonomía no es soberanía, y
aún este poder tiene sus límites y, dado que cada organización territorial dotada de
autonomía es una parte del todo, en ningún caso el principio de autonomía puede
oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su
verdadero sentido, como expresa el art. 2 de la Constitución.”
La doctrina del TC enfatiza el carácter de la autonomía local, en cuanto derecho a participar
en la gestión de los intereses respectivos de estas comunidades, matizando en su STC
170/89 de 19 de octubre, que: "...sería contrario a la autonomía municipal una participación
inexistente o meramente simbólica que hiciera inviable la participación institucional de los
Ayuntamientos." Por lo cual, el Gobierno de España debe de hacer posible que los
Ayuntamientos dispongan de todos los recursos económicos para hacer frente a la crisis
provocada por el Covid-19.
El Gobierno autorizó a las entidades locales para la movilización del 20% del superávit
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acumulado para medidas de refuerzo ante la crisis. Este ahorro de los municipios viene de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria de 2012 y podría superar los 11.000 millones de euros.
El temor de los alcaldes es que el Gobierno pretenda hacerse con este dinero y no dejar a
los ayuntamientos disponer de él. Tanto es así que 15 de las ciudades más importantes de
España han hecho un frente contra la intervención de sus ahorros por parte del Gobierno
central. Ciudades donde gobiernan todos los colores políticos como son: Madrid, Barcelona,
Sevilla, Zaragoza, Málaga, Murcia, Palma, Las Palmas, Bilbao, Alicante, Córdoba,
Valladolid, Vigo y Gijón.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet, ACUERDA
PRIMERO: INSTAR al Gobierno de España que agilice las reformas legales oportunas en
relación con la flexibilización de los criterios de estabilidad presupuestaria y de la regla del
gasto; incrementando la autonomía municipal en relación al destino del superávit acumulado
de los ayuntamientos; pudiendo dedicar el mismo a medidas tendentes a paliar los efectos
sanitarios, sociales y económicos de la crisis generada por el COVID-19 en el municipio.
SEGUNDO: SOLICITAR el compromiso del Gobierno de España para no limitar o minar la
autonomía municipal en relación con el destino del superávit acumulado por los
ayuntamientos españoles.
TERCERO: DAR TRASLADO de estos acuerdos al Gobierno de España, al Congreso de
los Diputados, al Senado, a los grupos políticos de este Ayuntamiento y a la Junta de
Gobierno Local.”

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

SRA. ALCALDESSA
Perfecte. Presenta la Sra. Lozano?

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí. Moltes gràcies.
L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus i l’adopció de mesures extraordinàries
com el tancament de les escoles, ha generat situacions i necessitats que des dels
ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà, hi hem hagut de fer front sense
tenir-ne les competències, en el marc de col·laboració entre els municipis i el departament
d’Educació de la Generalitat.
Però, tot i l’existència d’aquest marc de col·laboració, considerem que no s’ha aprofundit
prou el mateix, especialment pel que fa a la recuperació de la presencialitat a les aules, tal i
com s’ha vist en la recent conferència de premsa del conseller Bargalló, on va donar a
conèixer el pla d’obertura de centres escolars, sense informar prèviament als ens locals.
No hem aconseguit potser fer entendre que l’educació és un servei essencial. És important
que l’alumnat torni a les aules que és el fonament del nostre sistema educatiu. El telemàtic
pot ser un bon complement, però sense la base de la presencialitat no és possible garantir
la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.
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A aquests efectes el pla de reobertura del pròxim curs té una importància cabdal, tant pel
que fa a l’habilitació d’espais, com en matèria de ràtios, d’aquí la transcendència
d’acompanyar-lo amb el corresponent reajustament pressupostari, per garantir l’augment
dels equips docents dels centres escolars.
Però també és important pels municipis, disposar de la informació sobre previsions del curs
vinent en la reobertura dels centres i inici de l’activitat educativa, tant pel que fa a horaris,
com possibles fases d’incorporació progressiva de l’alumnat, donat el seu impacte sobre la
desigualtat social i educativa.
Avui més que mai, cal garantir el dret de les persones a l’educació al llarg de la vida,
augmentant l’atenció i acompanyament a famílies i infants més vulnerables, l’atenció a la
diversitat per frenar la segregació escolar i la garantia de millora del sistema educatiu,
augmentant els recursos per a l’escola pública.
En aquest sentit, L’Hospitalet En Comú Podem volem manifestar el nostre compromís en el
treball des de l’àmbit municipal, per tal de garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats
educatives per a tots els nens i nenes i joves de L’Hospitalet.
Ara més que mai és el moment de la ciutat educadora en tot el seu potencial. L’educació i la
cultura estan cridats a ser eixos estratègics al pacte de ciutat, com a motors de
transformació social, amb la participació de tothom en aquest projecte de construcció de
ciutadania.
Transformació que passa també per acabar amb la bretxa digital existent. El pla d’acció
centres educatius en línia no està arribant a la totalitat de l’alumnat que ho necessita. A dia
d’avui els equips no han arribat a bona part dels domicilis, i caldrà que continuïn a la seva
disposició, en previsió de possibles noves fases de confinament.
Aquest estiu serà també especialment important que infants i joves, sobretot els d’entorns
familiars més vulnerables, puguin gaudir d’una oferta educativa i de lleure adequada que
compensi la desvinculació acadèmica i emocional del seu entorn educatiu durant aquests
mesos.
Per tot això, L’Hospitalet En Comú Podem instem al departament d’Educació de la
Generalitat a adoptar un pla de xoc, amb mesures a implementar entorn a qüestions com la
lluita contra la bretxa digital; acompanyament a l’escolaritat en coordinació amb els
dispositius locals, també des de la perspectiva de desenvolupament emocional dels
alumnes; garantia de recursos per beques menjadors d’estiu; finançament de les activitats
educatives i de lleure d’aquest estiu per tal de reduir les desigualtats; dotació pressupostària
per a l’aplicació del decret d’escola inclusiva, amb incorporació de nous professionals;
creació d’una comissió de treball Generalitat - món local per tal de posar en marxa el curs
amb prou recursos d’espais, professorat i mesures de protecció per a l’escola pública, amb
ràtios reduïdes i garanties sanitàries per a tota la comunitat educativa i augmentar els
recursos per a l’escola pública, sense tancament de línies educatives.
L’Hospitalet En Comú Podem pensem que, com a ajuntament, hem d’estar al capdavant de
la garantia d’un servei públic d’educació de qualitat, prestat en condicions d’igualtat
econòmica i social, i avui els portem a consideració aquestes mesures que poden contribuir
a fer-ho possible al nostre municipi. Gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción. Consideramos
que ante la emergencia del COVID-19 se ha derivado una emergencia educativa. Nosotros
pedimos al gobierno de la Generalitat que sea sensible y no genere problemas en estos
momentos tan complicados. Para nosotros es prioritario que en el próximo curso escolar, se
garanticen las medidas de seguridad tanto para alumnos como para profesores, y se
mantenga la calidad de la formación en los contenidos educativos.
Por tanto, es hora de arrimar el hombro, es hora de ayudar a las familias, es hora de
transmitir tranquilidad a los alumnos y a las familias de los catalanes. En este ámbito
creemos en este momento, en el ámbito educativo, no creemos que los mensajes de
confrontación a los que nos tiene acostumbrados el conseller Bargalló, pues yo creo que
ahora mismo están fuera de lugar. Entre todos tenemos que aparcar las diferencias y
centrarnos en defender y ayudar a nuestro modelo educativo en su globalidad.
Por tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo con los puntos de acuerdo que se
proponen en la moción, atendiendo que ahora mismo debemos afrontar con seriedad y rigor
todas aquellas medidas que contribuyan a mejorar nuestra capacidad y nuestra educación.
En ese sentido, nosotros también desde aquí pedimos al conseller Bargalló que retire los
dos decretos educativos que, previamente al confinamiento, quería plantear. Entendemos
que esos decretos que pretendía sobre la escuela concertada, nacieron sin el consenso
necesario, y por tanto nosotros lo que pretendemos es que retiren esos decretos, que se
dialoguen esos futuros decretos, y que salgan normativas que sean con el consenso de
todos.
Por tanto, votaremos a favor y con la sugerencia al gobierno de la Generalitat, aquí presente
Esquerra Republicana para que tomen nota. Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bona nit a tots. Tot i que en aquesta moció hi ha alguns dels punts que es proposen que ja
s’estan fent, molt d’acord amb la resta i votarem a favor. Moltes gràcies.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Sí, parlaré jo. Moltes gràcies.
Des d’Esquerra Republicana compartim que els darrers mesos del curs escolar 2019-2020
han estat diferents. Un curs que no ha estat aliè a la pandèmia, i que en el millor dels casos
ha estat marcat per les pantalles, així com també per l’esforç increïble de tota la comunitat
educativa que ha treballat i treballa per una educació de qualitat i per l’acompanyament en
el creixement personal i professional dels i la infància i adolescència.
També compartim les preocupacions que la moció exposa, i entenem que és presentada
amb la voluntat de trobar les millors solucions a la situació generada, alhora que es
garanteixi el dret de les persones a l’educació.
Per això, els podem dir que les propostes que la moció recull ja s’estan treballant des del
departament d’Educació, en col·laboració amb d’altres departaments de la Generalitat, com
podrien ser el d’Afers Socials, Treball i Famílies o des del departament d’Economia, així
com amb el suport incondicional d’altres institucions, tal i com es porta fent des del
començament de la crisi, sent un exemple el repartiment de les targetes dels ajuts
menjador, les solucions davant la bretxa digital o amb la compra de mesures de protecció
pels centres educatius.
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Pel que fa a les desigualtats provocades per aquesta bretxa digital que mencionàvem fa un
moment, des d’Educació ja es treballa en un pla de lluita. Aquest preveu treballar en els
continguts, la formació i l’equitat de l’alumnat, les famílies i el professorat, així com per
garantir l’accés a dispositius digitals o la millora de la xarxa i les infraestructures, en aquells
centres que encara no estan preparats arreu del territori. Una gran inversió amb la qual
també participa el Fons europeu de desenvolupament regional.
Respecte l’acompanyament individualitzat i l’escola inclusiva, el departament d’Educació
preveu la contractació de professionals, no només docents, sinó també educadors socials o
psicòlegs, que treballaran en els centres educatius d’arreu de Catalunya. Sota quins criteris
es farà aquesta contractació? Doncs bé, s’analitzarà quines són les necessitats de cada
centre, un per un, per garantir la normalitat, flexibilitzar el currículum, els plans d’entorn i el
reforç competencial. Perquè si l’atenció especialitzada, dinàmica i competencial s’ha
d’adaptar constantment, aquest curs, com deia la Sra. Lozano encara més.
Sobre els ajuts menjador, com els deia, des dels diferents departaments de la Generalitat es
treballa, amb coordinació, com deia, amb altres administracions, però també amb entitats
per trobar fórmules per garantir l’accés a l’alimentació dels nois i noies més vulnerables, que
durant l’any tenen algun tipus beca, doncs com bé saben, la llei prohibeix donar ajuts
menjador fora del període lectiu. Aleshores, com deia, s’estan buscant altres fórmules.
De la mateixa manera que es garantirà la presencialitat a les etapes obligatòries a la
tornada al setembre, el departament d’Afers Socials, Treball i Famílies ha destinat una
partida a ajuts i beques per garantir la igualtat d'oportunitats de participació en les activitats
de lleure educatiu.
En el que afecta a la coordinació i comunicació amb el món local, des del departament
d’Educació, com ja he exposat, existeixen converses amb totes les administracions, com
també amb tots els centres educatius, entitats o la resta de col·lectius que formen part de la
comunitat educativa, i en els propers dies, com és obvi, se seguirà fent per compartir
informació i per seguir prenent decisions.
Com entenc que compartim, l’educació és ara una prioritat, pel que volem suposar que
l’Ajuntament estarà al costat del departament d’Educació si cal, per repensar espais,
habilitar d’altres o alterar la mobilitat urbana, adaptant-la a les necessitats de cada centre, si
s’escau. De la mateixa manera que esperem que totes les institucions estiguin a l’alçada, i
que el govern de l’Estat transfereixi els recursos econòmics als quals s’ha compromès.
Entenem aquest caràcter constructiu de la moció, i remarquem que des de la Generalitat ja
s’hi treballa. Ens hi abstindrem.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa.
Aquesta moció fa tot un repàs, la Sra. Lozano en la seva presentació també ho feia, a
diferents aspectes de l’àmbit educatiu. Ja els hi avanço que el nostre posicionament serà
favorable a la moció, però també comentar alguns inputs que sembla, i ara escoltant al Sr.
Mombiela, per coincidir amb algunes coses que ell plantejava, però també per
contextualitzar.
Amb tot el tema de la connectivitat, i abans sortia i en fa referència la moció, des de
l’ajuntament també vam avançar i vam fer possible la connectivitat de més de 500 famílies,
tant pel que feia referència als elements de hardware, a les tablets, com en el tema de la
connectivitat de la xarxa per a poder connectar-se.

…/…

130

Després es fa referència a la moció, a tot el caràcter de l’educació en el seu àmbit, no
només educatiu, sinó socioeducatiu. Nosaltres plantegem i ho diem ras i curt, necessitem
que els plans educatius d’entorn, que tan bon resultat han donat durant tant de temps en els
centres i en els àmbits socials dels seus entorns, ho posem fàcil, retornin al nivell de
finançament del 2007. No demanem més, que retornin a aquell nivell que la Generalitat
estava aportant l’any 2007, en el cas de L’Hospitalet, concretament al voltant dels 450.000
euros per curs.
És molt important, hi feia referència també en el seu posicionament el Sr. Mombiela, tot el
tema de les beques menjador i dels àpats i de les garanties dels àpats fora del període
escolar. És evident que es va fer un esforç molt important en la distribució de les més de
6.400 targetes a les famílies que tenen beques menjador, finançades per Generalitat,
Ajuntament, així com a les més de 1.000 que tenen finançades per part de l’Ajuntament, que
també se’ls hi fa arribar.
Però ara ens arriba l’estiu i deia, aquest finançament dels ajuts individuals de menjador no
està previst fora del període lectiu. Doncs li demanem a la Generalitat, o li demanaríem a la
Generalitat una cosa simple, que compleixi els acords que té compromesos amb les entitats
de lleure d’aquest país.
I ja que ens hi posem, agrair a les entitats de lleure de la nostra ciutat, en aquest cas, tot
l’esforç que fan durant tot l’any, però especialment el que fan durant l’estiu, que aquest any
serà molt més complicat, per fer l’esforç en tot el que significa l’àmbit de lleure, però també
el que significa tot l’àmbit de garantir els àpats als nanos que resten sota la seva tutela, en
els períodes no lectius de l’estiu.
Ja posats, afegim una vella reivindicació de la ciutat, que és la creació d’una nova escola
d’educació especial, que en aquests moments està fent que més de 80 famílies de la ciutat,
hagin de tenir escolaritzats els seus infants fora de la ciutat per manca de places. Per tant,
que es pugui fer aquesta nova escola d’educació especial a la nostra ciutat, que, com
sempre, l’Ajuntament s’ofereix a la possibilitat de posar al seu servei els terrenys necessaris
per poder-ho tirar endavant.
I finalment, posar una cosa en evidència, que des d’un punt de vista demogràfic, a la ciutat
de L’Hospitalet, no hi ha res que justifiqui el tancament de cap línia, i és més, de cara al
proper curs la previsió és incrementar en 4 grups més de primer d’ESO en l’escolarització a
l’escola pública, de tal manera que garantim que des de P3 fins a primer d’ESO, totes les
famílies puguin escolaritzar els seus infants a la zona educativa que els pertoqui.
Per tant, el nostre vot serà favorable en aquesta moció.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
No. Simplement agrair el plantejament constructiu de tots els grups, respecte a una qüestió
tan important per a un projecte de ciutat, com és una adequada educació per a tota la
ciutadania, però particularment per als nens i nenes i el jovent de la nostra ciutat.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 22, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 22 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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MOCIÓ 22.- PER GARANTIR LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN L’EDUCACIÓ I
PAL·LIAR L’EMERGÈNCIA EDUCATIVA GENERADA PER LA COVID-19.
AJT/32752/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació s’aprova
amb 22 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc
J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr.
Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots d’abstenció dels representants d’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el moment de la
votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’actual context generat per l’epidèmia de coronavirus SARS-CoV-2 i l’adopció de mesures
extraordinàries en l’àmbit educatiu com el tancament de les escoles, ha generat situacions i
necessitats diverses que des dels Ajuntaments, com a administració més propera al ciutadà,
hi hem hagut de fer front sense tenir-ne les competències, en el marc de col·laboració entre
els municipis i el Departament d’Educació de la Generalitat.
Tot i l’existència d’aquest marc col·laboratiu considerem que per part del Departament
d’Educació els circuits d’informació, la coordinació de les actuacions, i l’assumpció de les
responsabilitats pròpies, no han estat sempre els que corresponien, tal i com s’ha vist palès
en la conferència de premsa que el Conseller Bargalló realitzà, el 20 de maig, on va donar a
conèixer el Pla d’Obertura dels centres escolars, sense informar ni a la comunitat educativa,
ni als equips docents ni als ens locals, fet que ha provocat malestar a molts municipis.
El Pla de reobertura del curs 2020-21 reconeix que cal plantejar noves mesures
organitzatives, de funcionament i curriculars que tinguin en compte tots els espais de cada
centre, tant els que fins ara acollien grups/classe com els que tenien una altra utilitat i la
seva reconversió en espai docent que aculli grups de 13 alumnes màxim a infantil i primària
i 15 a secundària, fet que no va acompanyat del reajustament pressupostari pertinent per
garantir l’augment dels equips docents dels centres escolars.
Avui més que mai, cal garantir el dret de les persones a l’educació al llarg de la vida,
augmentant l’atenció i acompanyament a les famílies i infants més vulnerables, per tal que
les desigualtats de partida, agreujades en el període del confinament, no s’intensifiquin
encara més i es consolidin en l’accés als aprenentatges i a l’educació en el seu sentit més
ampli.
Cal atendre eficaçment la diversitat en la situació actual, amb l’objectiu de frenar la galopant
segregació escolar i garantint la igualtat i la millora del sistema educatiu, augmentant els
recursos per a l’escola pública. En aquest sentit, volem manifestar el nostre compromís en
el treball des de l’àmbit municipal per garantir l’equitat i la igualtat d’oportunitats educatives
per a tots els nens i nenes i joves del nostre municipi, i la col·laboració amb el Govern de la
Generalitat per a sumar esforços per aconseguir aquest repte.
Són molts els reptes que la comunitat educativa ha d’abordar de manera urgent. Cal
repensar noves estratègies educatives, aprofitant el context actual per transformar-les. Ara
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més que mai és el moment de la Ciutat Educadora en tot el seu potencial. L’educació i la
cultura són eixos estratègics de ciutat i motors de transformació social, però en aquest
context, i encara amb més motiu, ens cal l’acció coordinada i orientada de tota la xarxa de
recursos de ciutat. Des del professionals, entitats, administració pública, col·lectius, veïns i
veïnes hem de ser partícips d’aquest projecte comunitari, de construcció de ciutadania amb
capacitat crítica, lliure, creativa i si cal dissident. Cal que infants i joves també participin
activament de repensar la ciutat, de la construcció compartida d’aquest nou escenari del
qual elles i ells n’han de ser una peça clau.
Aquesta transformació passa també per acabar amb la bretxa digital existent, que aquesta
pandèmia ha posat encara més en evidència. Aquesta crisi ha posat de manifest les
desigualtats socials i econòmiques que pateix una part important de la nostra població.
Aquestes desigualtats tenen múltiples manifestacions i la bretxa digital n’és una que s’està
evidenciant amb intensitat, i que impossibilita que els alumnes amb necessitats no puguin
tenir una continuïtat en les seves tasques d’aprenentatge i en la seva vinculació a l’entorn
educatiu i escolar.
Aquest estiu serà especialment important que els infants i joves, sobretot els d’entorns
familiars més vulnerables, puguin gaudir d’una oferta educativa i de lleure adequada que
pugui compensar la desvinculació de l’alumnat del seu entorn educatiu durant aquests
mesos de confinament i de tancament de les escoles i de les activitats extraescolars. El
paper dels ajuntaments en la provisió d’aquesta oferta és cabdal. Igualment caldrà garantir
que l’alumnat més vulnerable pugui disposar d’ajuts econòmics per a participar plenament
en aquestes activitats, despesa que, malgrat els esforços municipals, no podem assumir des
dels ajuntaments. Igualment cal preveure una dotació complementària d’ajuts de menjador
durant el període d’estiu pels alumnes que actualment disposen de beca-menjador durant el
curs escolar.
Finalment, és important pels municipis disposar de la informació sobre les previsions del
curs vinent en la reobertura dels centres i inici de l’activitat educativa, tant pel que fa als
horaris com a les possibles fases d’incorporació progressiva de l’alumnat.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
1. Demanar al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que l’elaboració d’un
pla de lluita contra la bretxa digital, garantint que tots l’alumnat disposi de dispositius
digitals i connectivitat més enllà del període d’estat d’alarma derivat de la crisi sanitària.
Aquest Pla haurà d’incorporar formació del professorat i la capacitació de l’alumnat i les
seves famílies.
2. Demanar al Departament d’Educació un Pla Especial d’Acompanyament a l’Escolaritat
que permeti un seguiment individualitzat de l’alumnat amb més dificultats i/o d’entorns
sòcio-econòmicament més desfavorits i pugui servir de palanca d’impuls per assolir l’èxit
educatiu i personal. Aquest Pla caldrà que es coordini amb els dispositius locals
d’acompanyament a l’escolaritat i podrà incorporar equipaments i activitats de caràcter
municipal. Caldrà que es doti de recursos complementaris per fer efectiva la seva
implementació.
3. Garantir, per part del Departament d’educació, els recursos necessaris per allargar les
beques menjadors a tots els infants durant el període d’estiu i fins que comenci el curs
escolar 2020/21.
4. Dotar, per part del Govern de la Generalitat de Catalunya, una partida pressupostària
extraordinària per garantir el finançament de les activitats de lleure i educatives durant el
període estival, fent que tots els infants i els i les adolescents tinguin la garantia de poder
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participar-hi, contribuint així a reduir les desigualtats socials i educatives.
5. Instar al Departament d’Educació a incloure noves partides pressupostàries per
incrementar l’aplicació del decret d’escola inclusiva, dotacions que garanteixin l'increment
de professionals per a la seva atenció amb l’objectiu de pal·liar els efectes provocats per
la crisi sanitària, així com partides pressupostàries suficients que garanteixin la cobertura
de les necessitats de les aules d'acollida.
6. Instar al Departament d’Educació a crear una comissió de treball del curs escolar 202021 amb el món local, millorant els canals de coordinació i de comunicació amb l’objectiu
d'augmentar els recursos a l'escola pública (especialment pel que fa a espais,
professorat i mesures de protecció) per tal d’assegurar que tot l'alumnat podrà tornar a
les aules amb ràtios reduïdes i amb garanties sanitàries tant per a l'alumnat com per al
professorat.
7. Instar al Departament d’Educació a no tancar cap línia educativa al curs 2020-21,
augmentant els recursos econòmics a l’escola pública i creant programes compensatoris
per a infants que han tingut una evolució educativa inferior i que necessitin
acompanyament emocional.
8. Traslladar els presents acords a la Presidència del Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya, a FAPAC, a
FAPAES i a les entitats municipalistes de Catalunya.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 23 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Em sembla que hi havia una esmena in voce. Sra. Carmen Esteban.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Nosaltres plantejàvem que com a la moció es diu a tots els punts, de l’1 al 4, demanar,
demanar, però no es posa a qui s’ha de demanar, nosaltres proposem una esmena que
seria, després de “demanar”, posar “al govern de la Generalitat”.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí, nosaltres ho acceptem. La veritat és que ho tenim tan interioritzat que no ho havíem
posat a la moció, però sí, evidentment. Bé, al punt 4 es demana a la comissió d’investigació
del Parlament de Catalunya, però la resta sí que es demana a la Generalitat, que és qui té la
competència en aquest cas.
Un dels col·lectius més afectats per la pandèmia de la COVID-19 ha estat la gent gran. Hem
assistit amb preocupació i també amb horror, a l’impacte de la pandèmia a les residències,
on era molt evident que eren espais d’alt risc, i que s’havien de prendre mesures dràstiques
per evitar el màxim de contagis i protegir-les amb tots els mitjans possibles.
Però ens hem trobat amb l’evidència d’un dels serveis públics més mercantilitzats, amb el
que comporta de reducció de qualitat i de precarietat en les condicions laborals de la gent
que hi treballa. Serveis debilitats que han patit les retallades durant dècades i que Esquerra
Republicana de Catalunya no ha volgut o pogut plantejar la reversió d’aquestes retallades
durant els cinc anys que ja porten governant i gestionant aquest àmbit.
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S’ha de tenir en consideració que les diferents administracions, així com els centres
sanitaris i geriàtrics, s’han vist sorpresos per l’arribada de la pandèmia, però les dades de
contagi i morts són esgarrifoses. Segons les dades facilitades pel departament de Salut, fins
ara han mort 12.453 persones amb coronavirus a Catalunya. D’aquestes, 4.084 han estat en
residències de gent gran. En aquest cas considerem que no s’ha actuat amb la rapidesa
exigible, ni amb els mitjans adequats per a protegir-les. Això ha comportat una autèntica
catàstrofe humana.
Volem destacar que la immensa majoria de les residències de gent gran són centres privats,
on no s’ha exercit el control públic al qual estaven obligades les administracions. Que tractar
l’atenció i cura de la gent gran com una possibilitat de benefici, en comptes d’una obligació
de protegir a la gent gran sense discriminació d’edat, ha comportat la contractació, en molts
casos, de personal poc qualificat i precaritzat. Que aquestes residències també han patit la
manca de recursos i personal sanitari, atenció insuficient, poca transparència i manca
d’informació als familiars i entitats que ho han demanat.
Per tot això demanem a la Generalitat que es facilitin suficients EPIs a les residències, per a
protegir a les persones grans/dependents, així com al personal sanitari.
També demanem a la Generalitat que es facin tests a totes les residències al personal
resident, així com als treballadors i treballadores d’aquests centres. Aïllar a les persones
grans que donin positiu i atendre-les en unitats medicalitzades.
Demanem també una comissió d’investigació al Parlament de Catalunya i, si cal, la
intervenció de les residències en què hi hagi sospita de negligència o omissió del deure de
socors.
Demanar que es dugui a terme la investigació pertinent per part de la Fiscalia general de
l’Estat i la de Catalunya, per tal de depurar les presumptes responsabilitats pels casos en
què hi hagi hagut negligència o omissió del deure de socors, al que tota persona té dret.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción.
Desde el Partido Popular hemos presentado una propuesta de resolución en el Parlament
de Catalunya, también para establecer protocolos claros y transparentes de actuación y de
formación, para el personal que presta sus servicios profesionales en residencias de la
tercera edad.
También nosotros hemos pedido que se establezcan, por parte de los centros de atención
primaria, protocolos de actuación con el objetivo de prestar la atención sanitaria necesaria a
los establecimientos residenciales de gent gran, para garantizar una atención rápida.
Queremos también que se establezcan, por parte de los centros sanitarios, protocolos de
actuación con los que facilitar, cuando sea necesario, el acceso de los servicios sanitarios a
las personas procedentes de establecimientos residenciales de la gente mayor.
También hemos solicitado, con otras fuerzas políticas, una comisión de investigación para
delimitar a ver cuáles son las responsabilidades por parte de la Generalitat, saber qué se ha
hecho mal a la hora de afrontar la crisis sanitaria y específicamente con nuestros mayores.

…/…

135

Y por tanto el Partido Popular votará a favor, si bien también haciéndole un pequeño
comentario al grupo de L’Hospitalet En Comú Podem, que no olvide que también forma
parte del gobierno de España y que además el mando único en el tema de servicios
residenciales también está para algo.
Nosotros entendemos que es responsabilidad de la Generalitat, pero en el caso del estado
de alarma y el mando único, tampoco creo que sea bueno eludir sus responsabilidades
desde el gobierno central.
Por tanto, creo que debemos aprender todos de los errores que se han cometido, que
seguramente han sido muchos, y por tanto en lo que nos atañe, en las residencias de
Cataluña, debemos poner fil a l’agulla pues para que, Dios quiera que no, si hay un rebrote
y un nuevo confinamiento, que no nos pille con el paso cambiado. Así que votaremos a
favor de la moción.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Bueno, en primer lugar damos las gracias a L’Hospitalet En Comú Podem, que haya
concretado la moción con nuestra esmena in voce.
Vamos a apoyarla en los puntos 1, 2, 3, 4 y 6, pero en lo que respecta al punto 5, no nos
parece riguroso presentar una denuncia a fiscalía a través de una moción, no nos parece
que deba tramitarse así, y menos sin aportar prueba alguna. Creemos que lo que ha pasado
en las residencias de ancianos, ha sido lo suficientemente grave como para tratarlo de esta
manera un tanto frívola, por eso no podemos apoyar el punto 5, pero el resto sí los vamos a
apoyar. Gracias.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Moltes de les demandes que es fan en aquesta moció, ja s’estan treballant des del
departament, i, a més, les peticions de transparència i d’investigació es posaran en pràctica
amb la comissió d’investigació de residències, que s’ha impulsat des del Parlament.
Nosaltres sí que no tenim cap problema en ser transparents en la gestió que s’ha fet, no
tenim res a amagar, al contrari i per això l’acord número 4 d’aquesta moció és totalment
extemporani, perquè ja està aprovat i nosaltres hi vam votar a favor.
Lamentablement aquesta problemàtica de les residències de gent gran, precisament per
l’afectació que ha tingut la COVID19 en aquest col·lectiu, s’ha donat en totes les comunitats
autònomes.
Cal un canvi de model, i l’administració i el sector implicat estan d’acord amb que s’ha de
repensar aquest model, però actualment encara ens trobem en una fase de lluita i
d’emergència contra la COVID-19 i precisament ara que possiblement vindrà un rebrot.
Per tant, es concentren tots els esforços actius i recursos, en la cooperació a tots els nivells
per superar aquesta crisi sanitària que han viscut i viuen les residències. Caldrà fer primer
una bona diagnosi, analitzar les dades que no hem parat de recollir durant aquesta crisi i
després avaluar els plans de contingència i prendre millors decisions.
S’està treballant des del març, entre el departament de Salut i d’Afers Socials i Treball i amb
el sector de residències i sindicats, i una de les coses que s’ha de fer de manera imminent
és el desplegament del pla d’atenció integrada sociosanitària, que està previst per a aquest
2020 precisament, i que ha de permetre fer pivotar l’atenció primària de salut en la millora i
coordinació de l’atenció sanitària de residències de gent gran. I una altra de les coses que
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caldrà fer, és centralitzar el tema de la compra i subministrament de material, com els EPIs
per exemple, en el sistema de salut.
També cal recordar que és urgent el compromís del govern de l’Estat en el tema de la
dependència. Cal que compleixin allò que la llei estipula, perquè portem molts anys parlantne, però és més necessari que mai, es pateix un infrafinançament històric en dependència
per part de l’Estat.
En tant que moltes de les coses que es demanen ja estan en marxa i s’està treballant des
del departament de Salut i de Treball, el nostre posicionament serà l’abstenció. Moltes
gràcies.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Intentaré ser breu i ho seré, però sí que faré alguna reflexió, a
banda d’avançar que votarem favorablement, òbviament, la moció que ens presenten, però
home, alguna apreciació respecte a aquesta darrera afirmació que feia el Sr. Coque García.
Catalunya es troba al darrere en qüestions de dependència i convindrem que no serà només
per una qüestió d’infrafinançament per part de l’Estat, que és veritat, que és certa, però
també per part del govern de la Generalitat. Per tant, si volem que alguna cosa canviï i que
es noti de manera notable en la millora de les condicions de vida de les nostres persones
grans, també cal que la Generalitat financi, com preveu la llei vigent, les polítiques de
dependència.
I evidentment, votarem favorablement. Tothom ha pogut patir, d’una manera o d’una altra, la
situació que es produïa a les residències del nostre país, també a la nostra ciutat, tot i que
com bé sabeu i com hem explicat des de la nostra incompetència, i que se m’entengui bé,
incompetència en el sentit formal i legal del terme, vam fer un desplegament molt exhaustiu,
i com abans el nostre portaveu també apuntava, facilitant infinitat d’EPIs davant del que va
ser una situació d’insuficiència de mitjans i de dotacions a les residències de la ciutat.
En tot cas, vull aprofitar la meva intervenció també per lloar i reconèixer públicament, i fer-ho
de manera ben profunda i ben sincera, a totes les treballadores especialment i també
treballadors evidentment, i també a les direccions, perquè no dir-ho, dels nostres centres
residencials de L’Hospitalet. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí gràcies. A nosaltres, la veritat, el que està exposant el Sr. Coque García ens sembla
adient. Tant de bo, el Parlament i aquestes comissions posin llum a tot allò que ha estat
passant, i a més a més, totes aquestes mesures que ha estat exposant siguin efectives, són
mesures que nosaltres ja estem defensant al Parlament, el nostre espai polític, i
evidentment el que no pot passar és que la gent gran es trobi a les residències amb la
situació que han viscut, i els treballadors i les treballadores completament desassistides com
han estat durant tota aquesta pandèmia.
Això no ho podem permetre, perquè les xifres, com he dit abans, són esgarrifoses i com a
país nosaltres no podem assumir aquestes dades. Benvingudes siguin totes aquestes
mesures, per evitar un altra situació com la que hem estat vivint en els darrers temps.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Només el que apuntava el Sr. Husillos, dir que el finançament en dependència havia de ser
del 50 i 50, i actualment és el 85% de la Generalitat i el 15% de l’Estat. A més, el govern de
la Generalitat és el que més finançament ha aportat a la dependència, i ha augmentat, des
del 2017, un 20% més, o sigui, quan vostès facin els deures, com hem parlat durant tot el
Ple, quan vostès facin els deures, podran apuntar als demés.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Només un comentari Sra. Alcaldessa. Sr. García, li facilitaré, perquè li faci una ullada,
l’informe que anualment presenta l’associació de directius de Serveis Socials, on ho explica
de manera molt clara, si hi ha infrafinançament, que és cert, aquest es produeix a totes les
comunitats autònomes, no només a Catalunya i Catalunya està a la cua.
Insisteixo, ja li facilitaré aquest informe, i ho podrà comprovar de manera palpable i evident.
Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 23, demana el vot a
mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de dita
votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 23 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb esmenes amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta
acta.

MOCIÓ 23.- EN SOL·LICITUD D'ESTABLIR MESURES PER EVITAR QUE HI HAGIN MÉS
MORTS EN GERIÀTRICS I EN RESIDÈNCIES DE GENT GRAN. AJT/32750/2020
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra.
Esteban Fernández, regidora del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, i acceptada pel grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat
aprovada amb esmenes.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, QUART i SISÈ han estat aprovats amb 22 vots
a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots 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; assistents
presents en el moment de la votació.
b) Acord CINQUÈ ha estat aprovat amb 17 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
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Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; amb 5 vot d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i 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; assistents presents en el moment
de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Ates que les diferents administracions, així com els centres sanitaris i geriàtrics, s'han vist
sorpresos per l'arribada de la pandèmia que estem patint, tant pel desconeixement general
que hi ha d'aquesta terrible malaltia, com pel seu frenètic ritme de propagació.
Segons les dades facilitades pel Departament de Salut, fins ara han mort 12.453 persones
amb coronavirus a Catalunya. D'aquestes, 6.798 s'han produït en hospitals i centres
sociosanitaris; 4.084 han sigut en residències de gent gran; 788 en domicilis, i 783 són
decessos no classificats per manca d'informació.
Ates que les més afectades han estat les persones grans amb patologies prèvies (les més
vulnerables). En aquest cas, les nostres autoritats no han actuat amb la rapidesa exigible, ni
amb els mitjans adequats per a protegir-les. Això ha comportat una autèntica catàstrofe
humana que té responsables polítics i gestors.
Ates que la responsabilitat política no ve només de dilucidar qui ha actuat en primer lloc o si
s'havia de declarar l'estat d'alarma i el confinament unes setmanes abans. Perquè un cop
intervingudes les conselleries de Salut i la xarxa hospitalària pel Govern de l'estat espanyol,
ara és ben difícil determinar fins a quin punt és responsabilitat del Govern Central o de la
Generalitat.
Ates que la responsabilitat cal anar a buscar-la a l'arrel de tot plegat. És a dir, en la
construcció d'un sistema i una xarxa de salut, que cada cop més ha convertit la cura de les
persones en el negoci d'uns pocs i no en una obligació de les administracions, que per això
administren els nostres diners a través dels impostos.
Ates que assumint que és fins a cert punt normal que hi hagin defuncions als geriàtrics,
donat que és a on es troba la gent gran i més vulnerable a aquest virus, això no ens exclou
del nostre deure de mirar amb lupa de quina forma estava funcionant el model d'atenció als
residents en els equipaments dels quals disposaven. La immensa majoria de les residències
de gent gran són centres privats a on no s'ha exercit el control públic al qual estaven
obligades les administracions.
Ates que tractar l'atenció i cura de la gent gran com una possibilitat de benefici en comptes
d'una obligació de protegir a la gent sense discriminació d'edat, comporta la contractació, en
molts casos, de personal poc qualificat i precaritzat, amb contractes abusius en les seves
condicions (horaris i sous de misèria).
Ates que a tot l'esmentat, cal afegir també que les malalties de les persones residents als
centres no són controlades a l'atenció sanitària primària de la seva localitat, sinó que se
situen fora d'aquesta xarxa i no són ateses pel sistema públic. La Generalitat té
contractades pels diferents centres una o diverses empreses privades que fan aquesta
atenció, la qual ha resultat del tot ineficaç per fer front a una situació com l'actual. Això és
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una prova que tot i que els contractes són milionaris, actuaven sense cap previsió ni estocs
de material de protecció per als treballadors i treballadores.
Ates que es tracta doncs, d'una evident perversió del sistema, perquè les persones
residents no han perdut el seu "estatus" de ciutadania, i per tant, tenen els mateixos drets i
serveis que el conjunt de la ciutadania.
Ates que aquestes residències també han patit els problemes de contagis i morts, així com
la manca de recursos i personal sanitari, atenció insuficient, poca transparència i manca
d'informació als familiars i entitats que ho hem demanat. Com a exemple d'això, a moltes
residències no hi ha metge 24 hores, ni servei d'infermeria en horari nocturn. En el millor
dels casos, al torn de la nit només hi ha un gericultor per planta, per 28-30 residents, sense
cap altre professional.
Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de l'Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L'Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
1. Demanar a la Generalitat de la Catalunya que es faciliti suficients EPIs a les residències,
per a protegir a les persones grans/dependents, així com al personal sanitari. Donat que
aquests últims són els que entren i surten dels centres, és imprescindible l'entrega de tot el
material adient per a la protecció, com són els guants i les mascaretes.
2. Demanar a la Generalitat de la Catalunya que es facin tests a totes les residencies al
personal resident, així com als treballadors i treballadores d'aquests centres.
3. Demanar a la Generalitat de la Catalunya aïllar a les persones grans que donin positiu i
atendre-les en unitats medicalitzades. Aplicar també aquesta mesura a les persones que
tinguin símptomes i no se'ls hi hagi pogut fer la prova.
4. Demanar una comissió d'investigació al parlament de Catalunya i si cal la Intervenció de
les residències en què hi hagi sospita de negligència o omissió del deure de socors.
5. Demanar a la Generalitat de la Catalunya que es dugui a terme la investigació pertinent
per part tant de la Fiscalia General de l'Estat com de la de Catalunya, per tal de depurar les
presumptes responsabilitats pels casos en què hi hagi hagut negligència o omissió del deure
de socors al que tota persona té dret.
6. Enviar aquests acords a les residències de L'Hospitalet, Conselleries de Salut, Afers
socials i família, Ministeris de Sanitat i Vicepresidència de Polítiques Socials, Fiscalia
General de l'Estat i Fiscalia de Catalunya, grups parlamentaris del Congrés dels diputats,
Senat i del Parlament de Catalunya, així com a la Plataforma en defensa de la Sanitat
pública del Baix Llobregat i a la Marea Blanca de Catalunya.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 24 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Sergio Moreno.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Intentaré ser breu, però sí m’agradaria donar un parell de pinzellades
del que volem exposar, el que volem presentar amb aquesta moció.
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La situació de crisi generada per la COVID-19 està tenint, tots ho sabem, un fort impacte
social i econòmic, especialment cap als col·lectius més vulnerables que avui encara es
troben amb dificultats per empadronar-se, ja sigui perquè no tenen llar, o perquè no
compten amb una documentació que ho certifiqui, com per exemple les treballadores de la
llar internes o famílies que viuen en habitacions normalment rellogades, i ho posava de
manifest abans la Síndica amb dades molt evidents i molt clares.
El padró, com tots sabem, és la porta d’accés a molts drets bàsics, com són l’accés a la
salut o a l’educació, i les administracions locals tenen l’obligació legal i el deure moral, de
proveir el padró a tota persona que resideixi de forma permanent al territori. És fonamental
que totes les ciutats i municipis de Catalunya, perquè no és només una feina de
L’Hospitalet, és veritat, impulsin polítiques d’empadronament actives, com l’empadronament
sense domicili fix per aquells veïns i veïnes que estan en situació de sensellarisme, o
l’empadronament per comprovació, per aquells veïns i veïnes que no poden acreditar
documentalment, com deia, que viuen al seu domicili.
En aquest sentit, la resolució de 30 de gener del 2015, d’obligat compliment per a tots els
municipis de l’Estat, específica que: “el padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada
veí del municipi”, i recorda que “la inscripció padronal és completament independent de les
controvèrsies jurídico-privades sobre la titularitat de l'habitatge i també sobre les
circumstàncies físiques, higiènico-sanitàries o d’una altra índole que afectin al domicili”. En
conseqüència, “les infravivendes i fins i tot l’absència total de sostre, poden i han de figurar
com a domicilis vàlids al padró”, amb la direcció que els serveis socials de l’Ajuntament, del
municipi, assenyalin.
En qualsevol situació, però encara amb més urgència en una situació com l’actual, és
imprescindible garantir l’accés als serveis bàsics de tota persona resident al nostre municipi,
es trobi en la situació que es trobi. És inadmissible que l’accés a l’educació, sanitat o serveis
socials, depengui de tràmits administratius en ocasions ineficients, o amb uns terminis de
resposta massa amples.
Crec que es podria fer més del que s’està fent ara mateix per a resoldre els problemes que
es plantegen d’empadronament a la ciutat. Ens han arribat casos de sol·licitud
d’empadronament on s’ha arribat a trigar 6 mesos per a que es donés resposta. L’última
ordre emesa pel ministeri parla de 3 mesos i nosaltres creiem que s’hauria d’adquirir el
compromís d’escurçar encara més aquestes terminis i que l’ajuntament doni resposta amb
més rapidesa.
Per tant, i acabo, demanem impulsar una política d’empadronament actiu, que inclogui
l’empadronament tradicional, l’empadronament sense domicili fix i l’empadronament amb
comprovació de domicili, per adequar-lo a la normativa vigent i als estàndards de drets
humans, amb l’objectiu de garantir l’accés al padró per a tots els veïns i veïnes del municipi,
independentment de la seva situació administrativa i garantir d’aquesta manera l’accés
universal als serveis públics municipals i promoure l’accés a la resta de serveis. Gràcies.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular votaremos en contra de esta moción, si
bien entendemos que desde la administración tiene que haber un control, pero también
entendemos que las modificaciones que se plantean, nosotros entendemos que se abre la
puerta a situaciones realmente complicadas en el sentido más estricto de poder vulnerar y
aprovecharse de ciertas circunstancias.
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Por tanto, nosotros no compartimos ese modelo. Creemos que el modelo que existía de
empadronamiento ya es el necesario y el que responde a las necesidades, y atendiendo a
esa respuesta, nosotros votaremos en contra.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Gracias. El padrón es un registro administrativo y no es un derecho, como bien resaltan en
la moción, es una obligación de los ciudadanos empadronarse en el municipio en el que
efectivamente tienen su residencia, independientemente de las controversias jurídicoprivadas que pueda haber sobre la titularidad de la vivienda.
El Ayuntamiento tiene que cumplir con su obligación de registrar en el padrón a los vecinos
de la ciudad y no debe saltársela por cálculos políticos o excusas de ningún tipo. El
ayuntamiento debe tener un registro lo más preciso posible del número real de vecinos de la
ciudad, porque permite dimensionar sus políticas y la realidad social del municipio.
Entonces, lo que sí que no vemos el sentido es la creación, que se proponen, de una
comisión de seguimiento con la participación de entidades, para el correcto funcionamiento
del padrón. Primero, porque se trata de una figura administrativa regida por la ley, y además
se están tratando datos de carácter estrictamente personal y confidenciales de todos los
vecinos de L’Hospitalet, protegidos por la Constitución como un derecho fundamental a la
intimidad y luego evidentemente, por una ley orgánica muy rigurosa.
Entonces damos apoyo a todos los puntos de la moción, excepto en el punto 4 que
votaremos en contra. Muchas gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Hola, bona nit. Parlaré jo per Esquerra. Respecte d’aquesta moció, volem apuntar també la
normativa que es va publicar recentment, aquest mateix any 2020, el 2 de maig, que introdueix la
regulació de l’empadronament de situacions complexes.
Una regulació que, a més a més, recorda als ajuntaments que per tal d’empadronar a totes les
persones que resideixen de forma habitual, han de demanar la documentació i si aquesta no hi
és, també haurien de procedir a la comprovació de la veracitat de la informació que aquests
ciutadans aporten. Per això, aquesta acció és molt important respecte d’aquestes situacions
complexes, en les que la persona no té una situació regularitzada.
Des d’Esquerra defensem que és prioritari, és molt important tenir constància de les persones
que resideixen realment al nostre municipi, independentment de la seva situació jurídica i de la
situació en que tinguin la seva residència. Sobretot perquè aquestes persones, entenem que
només pel fet d’estar vivint, residint o situats en el nostre territori, tenen dret a tenir garantits tots
aquests serveis públics, que d’una altra manera, sense el padró, no poden accedir-hi. Això és
molt important perquè els poden necessitar.
Estem a favor d’impulsar, evidentment per solucionar tot això cal impulsar una política
d’empadronament actiu, ser proactius en aquesta manera d’actuar en aquesta situació. Per tot
això i altres coses, no em vull allargar perquè és molt tard, nosaltres votarem a favor d’aquesta
moció en tots els seus punts.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Mirin, algú de vostès ho deia, el padró és un registre, per tant no
és una eina política, no podem fer el que volem amb el padró, el que considerem que és
millor o pitjor. És una norma que no és una norma municipal, és una norma estatal, i el que
ha de fer l’ajuntament és complir la norma.
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Coses que vostès plantegen en aquesta moció, sense entrar en si estic d’acord o no, és que
no es poden fer, és que són il·legals, i aquest Ple crec que faria bé, en una moció, de no
aprovar res, per a després dir-los-hi a uns funcionaris que incompleixin la llei, més que res
perquè no ho faran, amb la qual cosa serà bastant inútil. Per tant, anem a fer coses que
puguem fer, i anem a decidir coses sobre les que puguem decidir.
Una cosa que podem decidir, és instar a qui correspon a que modifiqui la llei. Si modifiquen
la llei, llavors parlen d’empadronament sense domicili fix, doncs empadronarem sense
domicili fix. Com volen que fem una renovació del padró a algú que no és al lloc on està
empadronat? Com volen que li renovi?
Això que vostès diuen, no, no cal, es pot empadronar en un infrahabitatge. Sí. Vostès saben
d’algú que no li hagin fet aquí, a L’Hospitalet això. Això es fa, ara, si vostès s’empadronen
en un lloc A i quan toca la renovació del padró vostè no és al lloc A, sinó que és al lloc M, jo
no li puc renovar el padró al lloc A, ni al lloc M. A l’M no puc perquè no estava empadronat, i
a l’A no puc perquè vostè no hi és.
Per tant, el padró és un registre, està reglat, està normativitzat. Què es pot fer, què no i de
quina manera. I nosaltres, en aquest ajuntament, complim estrictament amb la norma, si
vostè vol, amb un criteri ampli, generós, però que en cap cas contravingui la norma,
contravingui la llei.
Per tot això, i per no estendre’m, votarem contràriament a la moció, excepte en el punt
número 2, que votarem favorablement. En el punt número dos que vostès diuen, que la
informació que es facilita en tots els àmbits, que es faciliti en totes les llengües, que sigui
comprensible, que faciliti l’accés a la gent que vulgui empadronar-se a la nostra ciutat. Cap
problema, faltaria més, totes les facilitats del món, ara, això sí, dins de la norma.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí. Una qüestió ràpida. Primer, respecte al vot en contra del Partit Popular a la totalitat de la
moció, m’agradaria fer-li un comentari a la Sra. Esplugas. És que el fervor que vostès tenen
per protegir les famílies, sembla que la vinculin exclusivament a la propietat d’un habitatge.
Si la família no té domicili, no és família i per tant els neguem l’accés a serveis universals.
Jo crec que seria coherent per la vostra part que les propostes de defensa de las famílies no
es limitessin a que puguin decidir parlar en castellà a les escoles, ni a negar el dret a
l’avortament. Ni a amagar darrere d’una bandera totes les vergonyes que deixeu al
descobert, quan el que estem proposant és dotar de drets bàsics a qui encara no els té, i
això entre famílies senceres.
Respecte al que deia el Sr. Belver, m’agradaria dir-li que a dia d’avui, i ho ha explicat molt
bé la Síndica de Greuges, tenim molts problemes amb el padró. Tot el que estem proposant
és intentar solucionar i donar drets universals i bàsics a totes les persones que resideixen a
L’Hospitalet, i que per problemes administratius no poden accedir al padró ni a drets
universals.
Al final, jo crec que l’Ajuntament ha de buscar totes les fórmules, és el que els deia, que no
s’està fent tot el necessari, i més en una situació com la que estem vivint actualment, perquè
puguin accedir als drets universals, vull dir, és que no és res més que això.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Decirle al representante de L’Hospitalet En Comú Podem que
nosotros lo que entendemos es que la normativa vigente es la que es y es la que ha dado
respuesta, y por lo tanto no entendemos que una nueva normativa vaya a ser respuesta a
todas esas cuestiones que usted plantea.
En cualquier caso, si usted dice que quieren ayudar también a todas las familias de
L’Hospitalet, yo le insto a que hable con su gobierno, el gobierno de Pablo Iglesias, y que
acelere el pago de los ERTES a las familias de L’Hospitalet, por ejemplo.
Entonces, yo creo que entre todos podemos conseguir muchas cosas, y usted que ahora
mismo está en el gobierno de España, y por tanto podrá ayudar a las familias de
L’Hospitalet, reclamando a su gobierno el pago de les ERTES o de las prestaciones que
sean necesarias y que se hayan pedido.
Por tanto, decir gratuitamente que el Partido Popular no ayuda a las familias, yo creo que es
una afirmación demasiado gratuita. Gracias.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt ràpid. Sr. Moreno, és que estem d’acord. Nosaltres no tenim cap interès en denegar
cap dret a ningú, però el que no podem fer, com a govern municipal, és per garantir aquests
drets, demanar-los-hi a uns funcionaris que incompleixin la llei. Canviem la norma i s’ha
acabat, és simple. En el moment que es canviï la norma, nosaltres estarem encantats.
Ja fem una lectura flexible de la norma, però la flexibilitat arriba fins on arriba, no pot arribar
més enllà. No podem empadronar o no podem renovar padrons com ens doni la gana. No,
no, no és una opinió, és un registre subjecte a una norma. Complim la norma amb tota la
flexibilitat que vulguin, però dins de la norma.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Sí, acabo, acabo. Acabo amb això. No estem demanant que s’apliqui la norma com vulgui
cadascú, el que estem dient és que l’ordre aprovada el gener del 2015 estableix que es pot
empadronar a persones sense domicili fix o en situació d’infrahabitatge.
Això és el que demanem, i que no es trigui sis mesos en donar resposta i que es pugui
empadronar a totes les persones residents a L’Hospitalet, que és el que diu la norma. No
demanem que ens saltem la norma, que ens inventem la norma, diem que s’apliqui l’ordre
que es va dictar el 2015 i que permet precisament tot això.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 24, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 24 de l’ordre del dia, que
queda aprovada parcialment amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta
acta.
MOCIÓ 24.- PER GARANTIR EL DRET A L’EMPADRONAMENT I PER LA POSADA EN
MARXA DE POLÍTIQUES D’EMPADRONAMENT ACTIU DAVANT LA CRISI SOCIAL I
ECONÒMICA GENERADA PER LA COVID-19. AJT/32755/2020
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La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, TERCER i CINQUÊ han estat rebutjats amb 15 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 12 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment
de la votació.
b) Acord SEGON ha estat aprovat amb 26 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz
i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot en contra de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.
c) Acord QUART ha estat rebutjat amb 19 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz
i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“La situació de crisi generada per la COVID-19 està tenint un fort impacte tant a nivell social
com econòmic, especialment cap als col·lectius més vulnerabilitzats que avui encara es
troben amb dificultats per empadronar-se ja sigui perquè no tenen llar, com les persones en
situació de sensellarisme, o perquè no compten amb una documentació que ho certifiqui
(treballadores de la llar internes, estudiants, etc.).
El padró és la porta d’accés a molts drets bàsics com són l’accés a la salut o a l’educació i
les administracions locals tenen l’obligació de proporcionar-lo a tots els seus veïns i veïnes.
Així, és fonamental que totes les ciutats i municipis de Catalunya impulsin polítiques
d’empadronament actives, com l’empadronament sense domicili fix per aquells veïns i
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veïnes que estan en situació de sense llar; o l’empadronament per comprovació, per aquells
veïns i veïnes que no poden acreditar documentalment que viuen al seu domicili.
Atès que l’article 54 del Real Decret 2612/1996 afirma que la inscripció al padró municipal
de persones, que residint en el municipi manquin de domicili en el mateix, es durà a terme
després d'haver posat el fet en coneixement dels serveis socials competents en l'àmbit
geogràfic on aquesta persona resideix.
Atès que la Resolució de 30 de gener del 2015 de la Presidència de l'Institut Nacional
d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats
Autònomes i les Entitats Locals, sobre “instruccions tècniques als ajuntaments sobre gestió
del padró municipal”, d’obligat compliment per a tots els municipis de l’Estat, específica que:
“el padró ha de reflectir el domicili on realment viu cada veí del municipi” i recorda que “la
inscripció padronal és completament independent de les controvèrsies jurídico-privades
sobre la titularitat de l'habitatge i també sobre les circumstàncies físiques, higiènicosanitàries o d'una altra índole que afectin al domicili”. En conseqüència, “les infravivendes i
fins i tot l’absència total de sostre poden i han de figurar com a domicilis vàlids al padró”.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
1. Facilitar la informació sobre les diverses modalitats de padró a tots els nous veïns i
veïnes a través del portal de tràmits del web municipal i facilitar que, si és necessari,
es puguin consultar en diferents llengües.”

PARTIT POPULAR DE L'HOSPITALET
Essent les 22:48 hores, abandona la sessió la Sra. Núria Marín Martínez, AlcaldessaPresidenta, i a partir d’aquest moment assumeix la presidència el Sr. Cristian Alcázar
Esteban, 2n Tinent d’Alcaldia.

A petició del Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment,
per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat de la moció 25 de l’ordre del
dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de L’Hospitalet.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Sra. Esplugas.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Perdó. Hem presentat unes esmenes que hem enviat als grups i a la Secretària. Passo a
llegir-les, si els hi sembla bé, perquè després la proposant pugui dir què li sembla.
Són unes modificacions en els dos acords i en el que seria el títol de la moció. La moció es
titula “Moción para rebajar las tasas a comerciantes, bares”, tendría que ser “Moción para
ajustar las tasas a comerciantes, bares y restaurantes”.
Y en los acuerdos, el acuerdo primero sería “… ajustar el máximo posible la tasa de
ocupación de vía pública con terrazas, para los establecimientos que han visto afectada esa
actividad, a consecuencia del COVID19”.
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Y el segundo acuerdo, “… ajustar el máximo posible la tasa de recogida de residuos, para
los establecimientos que han visto negativamente afectada su actividad, a consecuencia del
COVID 19”.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Muy bien. Sra. Esplugas, ¿acepta las enmiendas propuestas por el grupo socialista?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, las acepto.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Perfecto. Pues entonces proceda a defender la moción, y el resto de grupos ya saben el
texto que se formula.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy bien. Muchas gracias Sr. Alcázar.
Desde el pasado 14 de marzo, España se encuentra inmersa en una situación sin
precedentes en nuestra historia reciente, motivada por la pandemia que ha generado el
Coronavirus, COVID-19. El confinamiento que ha conllevado el estado de alarma decretado
por el gobierno de España el mismo 14 de marzo, con el objetivo de romper la cadena de
contagio, ha afectado desde el primer momento a la economía local, regional, nacional e
internacional, agravando la situación que viven determinados sectores económicos y parte
de la población por la pérdida de sus puestos de trabajo.
Una de las medidas de protección social puesta en marcha por numerosos ayuntamientos,
con el fin de minimizar el impacto social y económico de la crisis del Coronavirus, son las
medidas para facilitar la reactivación del tejido productivo. Una iniciativa en la que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet está trabajando, intentando mitigar la dramática situación que
numerosas familias están sufriendo y van a sufrir como consecuencia de esta pandemia,
facilitándoles con ello recursos suficientes que eviten futuras situaciones de exclusión social.
Estas medidas son lo que necesita urgentemente L’Hospitalet para reactivarse. No pudiendo
esperar el proceso de toma de decisiones habitual o el proceso establecido por el
Ayuntamiento. El cierre obligado y sin precedentes de la mayoría de comercios por el
coronavirus, ha fulminado las ventas del sector minorista. El comercio minorista registró un
descenso histórico de su facturación del 14,3% en marzo respecto al mismo mes de 2019,
como consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y la suspensión desde mediados de
marzo de la apertura al público de muchos locales y establecimientos minoristas, por la
declaración del estado de alarma.
Los negocios minoristas no esenciales están siendo de los más perjudicados por la
pandemia, con un parón total de las ventas que puede abocar al cierre a muchos de ellos, al
no poder afrontar los pagos corrientes, en especial los alquileres de los locales. Las
organizaciones empresariales denuncian que los comercios se enfrentan a una situación sin
precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos, que provocará el cierre de casi el
50% de las empresas según los sectores, y la destrucción de cientos de miles de puestos
de trabajo a corto y medio plazo.
El impacto en la ocupación ha sido inmediato. El empleo en el sector del comercio minorista
retrocedió un 0,4% en el tercer mes del año, respecto al mismo mes de 2019, terminando
con una racha de 70 meses consecutivos de ascensos de la ocupación.

…/…

147

Por todo ello, desde el Partido Popular solicitamos al Pleno la aprobación de los siguientes
acuerdos: punto número 1, ajustar el máximo posible la tasa de ocupación de vía pública
con terrazas, para los establecimientos que han visto afectada su actividad a consecuencia
del COVID-19.
Y punto número 2, ajustar el máximo posible la tasa de recogida de residuos, para los
establecimientos que han visto afectada su actividad a consecuencia del COVID-19.
Muchas gracias.

El Sr. Cristian Alcázar Esteban, que presideix la sessió en aquest moment, obre el torn
d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels grups polítics municipals, per
ordre de menor a major número de membres.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Muchas gracias, Sr. Alcázar.
Creo que para salir con solvencia de la crisis, es necesario garantizar el tejido productivo,
garantizar los puestos de trabajo y garantizar que el comercio pueda seguir con su
actividad, y para ello creo que desde las distintas instituciones tenemos que hacer todo lo
posible, para facilitar que los comercios puedan seguir levantando la persiana.
Además L’Hospitalet cuenta con una red de pequeños y medianos comercios locales que
forman gran parte del tejido comercial de la ciudad, y un comercio que efectivamente tiene
identidad propia, que crea empleo en la ciudad y sobretodo que da un servicio cercano,
profesional y especializado a los vecinos y vecinas de la ciudad.
Reflotar este tejido es prioritario, y las propuestas que trae el PP a consideración, son
interesantes en el sentido de que son acciones inmediatas que pueden aplicarse desde la
institución local, desde el ayuntamiento, y porque además tiene un impacto inmediato en los
propios comercios, que puede ayudar a seguir adelante con los negocios. Y hablo tanto
para lo que se refiere en la tasa de ocupación de vía pública, como para las tasas de
recogida de residuos.
Essent les 22:57 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Núria Marín Martínez,
Alcaldessa-Presidenta.

No son, también creo que es necesario destacar, medidas que vayan a solucionar
definitivamente un problema que es mucho más profundo. Es decir, si estas medidas de
rebajar las cargas impositivas a través de una bonificación de las tasas con una rebaja, o un
ajuste, no se acompañan de una política integral de soporte al pequeño y mediano
comercio, nos vamos a quedar muy lejos de prestar esa ayuda que el comercio local exige
al consistorio de alguna manera.
Somos conscientes, evidentemente, que son muchos colectivos y demandas a las que hay
que dar servicio, que los recursos son limitados, que priorizar es muy complejo y en
ocasiones hay que hacer equilibrios, para poder dar el soporte necesario a los distintos
colectivos que necesitan impulso, para poder seguir realizando su actividad, pero es cierto
que el pequeño comercio solo puede entenderse como un ámbito estratégico en esta ciudad
para que el resto de actividades que se derivan de él puedan seguir funcionando, sobre todo
en lo que se refiere al mantenimiento del empleo y la prestación del servicio local. Las
ayudas o reajustes que puedan destinarse o aplicarse al pequeño comercio, no pueden
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entenderse de alguna manera como un gasto, sino que es cierto que es como una inversión
necesaria que va a revertir en la calidad de vida y de empleo en la ciudad.
Ahora bien, también es una evidencia que los municipios necesitan ingresos para poder
seguir dando asistencia y cobertura, como comentaba, a todos los colectivos y sectores que
necesitan de intervención pública para seguir generando actividades, y eso solo se puede
hacer si evitamos la caída de ingresos, evidentemente. Sin embargo, nosotros sí que
entendemos precisamente por los motivos que señalaba la Sra. Esplugas, que las medidas
deben ir dirigidas en exclusiva al comercio local, a pequeños y medianos comercios, y la
rebaja o ajuste de las tasas puede ser un respiro para el sector.
Ya digo que como medida a valorar la vemos bien, pero sí que nos falta un mayor desarrollo
y concreción, aunque eso sí que lo pueda aportar quizás una visión englobada dentro del
pacto de ciudad. Gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, en función de lo que se ha modificado y tal, estamos absolutamente de acuerdo con
la moción. Por tanto, vamos a votar favorablemente.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana, hem proposat des del primer moment que l’Ajuntament
impulsés un pla de reactivació econòmica. És imprescindible que l’Ajuntament estigui al
costat del teixit productiu, dels autònoms, comerç i la petita i mitjana empresa d’aquesta
ciutat.
Per això, vam treballar perquè hi hagi un pacte de ciutat, per fer front a les conseqüències
de la COVID-19. Durant aquestes setmanes hem anat fent propostes, moltes d’elles
específicament dirigides a comerciants, autònoms i petita i mitjana empresa.
Lamentem que després de reunir-se amb els restauradors, setmanes després l’Ajuntament
hagi estat incapaç de donar resposta a les seves demandes, malgrat que s’hi havien
compromès. Les seves demandes coincideixen amb les que hem proposat nosaltres, també
en la línia del que proposa el PP en aquesta moció.
Creiem que calen noves bonificacions i ajuts en impostos i taxes, i també anar molt més
enllà, que segurament podrem aprofundir en el pacte de ciutat, com crear una partida
econòmica a fons perdut, un programa de microcrèdits al 0% d’interès, com han fet ja altres
municipis veïns per donar suport a aquest sector i campanyes de dinamització i d’impuls al
sector de la restauració, per exemple, el comerç, la petita i mitjana empresa, però que siguin
efectives. Per tant, nosaltres votarem a favor.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Agrair-li a la Sra. Sonia Esplugas que hagi acceptat les
esmenes, perquè tornem una mica al que parlàvem abans amb el Sr. Moreno, podem tenir
tota la voluntat del món per fer coses, però al final hem de trobar l’instrument per a poder-les
fer. I treure taxes, exonerar i coses d’aquestes, està molt bé, queda molt bé fer el
plantejament, però és que no es pot fer, i si no es pot fer, per molt d’acord que estiguem, no
és possible. Per tant, amb aquest redactat podem trobar les mesures que farem.
I dir que, evidentment, votarem favorablement aquesta moció, i dir que segurament és una
cosa de l’edat, però jo en les coincidències cada vegada hi crec menys. Per tant, que
coincideixin les mesures que presenten uns, amb les que presenten altres, i que sigui
coincidència, és que m’agafa massa gran.
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SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Simplemente agradecer a todos los grupos el apoyo a la moción. Entendemos que son
medidas necesarias para paliar y ayudar a los comerciantes y hosteleros de la ciudad, pues
toda esta situación económica a la que se han visto abocados por la situación del COVID, y
por tanto yo creo que aunque no sea la panacea de las medidas que se pueden adoptar
desde el gobierno o desde el futuro pacto local de la ciudad, para ayudar y hacer frente a la
crisis del Coronavirus, creo que estas medidas que el Partido Popular hoy ha presentado,
van en la dirección de intentar paliar y nuevamente intentar complementar con medidas, que
en un futuro entiendo se van a tomar en este mismo sentido para ayudarles, en este caso a
los comerciantes y la hostelería de L’Hospitalet. Por tanto, agradecer a todos el apoyo a la
moción. Gracias.

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

MOCIÓ 25.- PARA AJUSTAR LAS TASAS A COMERCIANTES,
RESTAURANTES AFECTADOS POR EL COVID-19. AJT/32798/2020

BARES

Y

Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Belver
Vallés, portaveu del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya, i
acceptada pel grup proponent, que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
amb esmenes.
La moció ha estat aprovada per unanimitat dels assistents presents en el moment de
la votació.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Desde el pasado 14 de marzo, España se encuentra inmersa en una situación sin
precedentes en nuestra historia reciente, motivado por la pandemia que ha generado el
Coronavirus COVID-19. El confinamiento que ha conllevado el estado de alarma decretado
por el Gobierno de España el pasado 14 de marzo, con el objetivo de romper la cadena de
contagio, ha afectado desde el primer momento a la economía en los ámbitos local,
regional, nacional e internacional agravando la situación que viven determinados sectores
económicos y parte de la población por la pérdida de sus puestos de trabajo. Una de las
medidas de protección social puesta en marcha por numerosos Ayuntamientos con el fin de
minimizar el impacto social y económico de la crisis del Coronavirus, son las medidas para
facilitar la reactivación del tejido productivo local.
Una iniciativa en la que el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat está trabajando,
intentando mitigar la dramática situación que numerosas familias están sufriendo y van a
sufrir como consecuencia de esta pandemia, facilitándoles con ello recursos suficientes que
eviten futuras situaciones de exclusión social.
Estas medidas son lo que necesita urgentemente L’Hospitalet de Llobregat para reactivarse.
No pudiendo esperar al proceso de toma de decisiones habitual o al proceso establecido por
el Ayuntamiento.
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El cierre obligado y sin precedentes de la mayoría de comercios por el coronavirus ha
fulminado las ventas del sector minorista. El comercio minorista registró un descenso
histórico de su facturación del 14,3% en marzo respecto al mismo mes de 2019, como
consecuencia del impacto de la crisis sanitaria y la suspensión desde mediados de marzo
de la apertura al público de muchos locales y establecimientos minoristas por la declaración
del estado de alarma.
Los negocios minoristas no esenciales están siendo de los más perjudicados por la
pandemia, con un parón total de las ventas que puede abocar al cierre a miles de comercios
al no poder afrontar los pagos corrientes, en especial los alquileres de los locales. Las
organizaciones empresariales denuncian que los comercios se enfrentan a una situación sin
precedentes, en un escenario de corte radical de ingresos que provocará el cierre de hasta
el 50% de las empresas según los sectores y la destrucción de cientos de miles de puestos
de trabajo a corto y medio plazo.
El impacto en la ocupación ha sido inmediato. El empleo en el sector del comercio minorista
retrocedió un 0,4% en el tercer mes del año respecto al mismo mes de 2019, terminando
con la racha de 70 meses consecutivos de ascensos de la ocupación.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero: Ajustar al máximo posible, la tasa de recogida de residuos, para los
establecimientos que han visto negativamente afectada su actividad a consecuencia del
COVID-19.
Segundo: Ajustar al máximo posible, la tasa de ocupación de la vía pública con terrazas,
para los establecimientos que han visto afectada esa actividad a consecuencia del COVID19.
Tercero.-Dar traslado a las asociaciones de comerciantes de la ciudad.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 26 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.

SRA. ALCALDESSA
Perfecte. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
No. Sí, seré breve. Seré breve. Voy a leer…

SRA. ALCALDESSA
Usted haga lo que considere, pero quiero decir que ya la hemos debatido tres veces.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Simplemente decir que, como bien ha dicho, durante este Pleno y en Plenos anteriores se
ha venido planteando la necesidad de modificar legislativamente todas aquellas normativas
que permitan a las entidades locales disponer de sus recursos necesarios para hacer frente,
en este caso, a la crisis sanitaria y ahora económica, derivada del COVID-19, y por tanto,
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nosotros creemos que la mejor opción es plantear esos cambios para poder ser
autosuficientes y poder utilizar ese dinero.
Por todo ello, el Partido Popular instamos al gobierno de España a respetar y garantizar la
autonomía que la Constitución española y las leyes otorgan a las entidades locales para la
gestión de sus recursos.
En segundo lugar, instamos al gobierno de España a flexibilizar las reglas para que las
entidades locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y
medidas que permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las
comunidades autónomas y el Estado.
En tercer lugar, instar al gobierno de España a cumplir lo acordado por la Federación
Española de Municipios y Provincias y el gobierno de España, en la reunión de 20 de abril
de 2020 en la que estuvo presente el presidente del gobierno y en la que se acordó que no
se planteasen cambios en el Congreso sin estar previamente consensuados con las
entidades locales.
Y finalmente dar traslado. Muchas gracias.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En qualsevol cas amb molta brevetat, sí que voldria posar de relleu que, no des de la
discrepància, sinó des del profund rebuig respecte a algunes de les consideracions que
s’efectuen a la part expositiva de la moció, i no obstant això i obviant aquesta part
expositiva, centrant-nos als acords concrets que se’ns porten a consideració, L’Hospitalet
En Comú Podem, votarem de manera diferenciada els diversos punts. Així, votarem
favorablement els punts primer, tercer i quart.
I respecte al punt segon, en atenció al fet de que planteja només la flexibilització de la regla
d’ús d’excedents d’exercicis anteriors, però no la seva derogació, sense qüestionar tampoc
la seva filosofia, apuntant per tant la intenció de recuperar-la en un futur no llunyà,
L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem en contra del plantejament de la moció
respecte a aquest punt segon i favorablement respecte als punts restants. Gràcies.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, esta es una moción muy parecida a la que hemos presentado nosotros, con algún
matiz, por lo tanto, no la debatiremos más, pues ya está suficientemente debatida porque se
parece muchísimo.
Así que votaremos a favor y ya está.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Nosaltres ens abstindrem de tots els punts, menys el punt tercer
que votarem a favor.
Ho fem perquè no compartim algunes afirmacions que es fan en el redactat i en la part
expositiva, i a més el Partit Popular va ser el partit que va promoure aquesta llei d’estabilitat,
que ha provocat l’ofegament dels municipis i que ens trobem en aquesta situació que no
podem destinar el 100% del superàvit a les polítiques socials.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Donem per reproduït el nostre posicionament que hem fet ja
en les anteriors mocions, i en la línia d’aquesta autonomia local i de poder gestionar els
recursos propis plenament, votarem favorablement la moció.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Nada. Simplemente agradecer el apoyo a la moción. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 26, demana el vot a
mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de dita
votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 26 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 26.- PARA INSTAR AL GOBIERNO DE ESPAÑA A GARANTIZAR LA
AUTONOMÍA QUE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA Y LAS LEYES OTORGAN A LAS
ENTIDADES LOCALES PARA LA GESTIÓN DE SUS RECURSOS. AJT/32758/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER i QUART han estat aprovats amb 22 vots a favor dels representants
del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez,
Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa
Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos
Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García
Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín
González; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 5 vots 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; assistents presents en el moment de la votació.
b) Acord SEGON ha estat aprovat 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; 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; amb 5 vot d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i amb 3 vots en
contra dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació.
c) Acord TERCER ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el
moment de la votació.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El artículo 137 de la CE señala que "el Estado se organiza territorialmente en municipios,
en provincias y en las CC.AA que se constituyan. Todas estas entidades gozan de
autonomía para la gestión de sus respectivos intereses".
En el mismo sentido, el artículo 142 establece que "las Haciendas locales deberán
disponer de los medios suficientes para el desempeño de las funciones que la ley
atribuye a las Corporaciones respectivas y se nutrirán fundamentalmente de tributos
propios y de participación en los del Estado y de las CC.AA".
Estos principios constitucionales se han desarrollado a través de diversas leyes que
garantizan, por un lado, la autonomía local y, por otro, que las entidades locales cuenten
con los recursos suficientes para atender las necesidades de sus vecinos.
De esta forma, la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) establece
que “para la efectividad de la autonomía garantizada constitucionalmente a las
entidades locales, la legislación del Estado (…) deberá asegurar a los Municipios, las
Provincias y las Islas su derecho a intervenir en cuantos asuntos afecten
directamente al círculo de sus intereses” y que “el gobierno y la administración municipal
(…) corresponde al ayuntamiento, integrado por el Alcalde y los Concejales” (Art. 2 y 19 de
LBRL).
Esta Ley, instrumento fundamental en las definición de las competencias y obligaciones de
las entidades locales, señala además que “la cooperación económica, técnica y
administrativa entre la Administración local y las Administraciones del Estado y de
las CC.AA, tanto en servicios locales como en asuntos de interés común, se
desarrollará con carácter voluntario, bajo las formas y en los términos previstos en las
leyes, pudiendo tener lugar, en todo caso, mediante los consorcios o los convenios
administrativos que suscriban” (Art. 57.1 LRBRL).
Por último, cabe señalar que la LRBRL establece en su artículo 105 que “se dotará a las
Haciendas locales de recursos suficientes para el cumplimiento de los fines de las
entidades locales” y que dichas haciendas locales “se nutren, además de tributos
propios y de las participaciones reconocidas en los del Estado y en los de las
Comunidades Autónomas, de aquellos otros recursos que prevea la Ley”.
Se hace necesario recordar todas las leyes que protegen la autonomía, organizativa y
de gestión de sus recursos, de las entidades locales, así como las diferentes fuentes de
financiación de las mismas, por varios motivos:
1- El Gobierno de España ha negado injustificadamente el pago a las EELL del IVA
correspondiente al mes de diciembre de 2017.
2- El gobierno de España está estudiando “confiscar” el superávit generado en 2019
por las EE.LL. así como los recursos que las mismas tienen en entidades bancarias.
Eso supone, según los datos del Ministerio de Hacienda a 31 de Marzo 2020, 3.839 millones
de euros del superávit de 2019 y 28.000 millones de euros de los superávits acumulados en
los últimos 8 años por las EE.LL.
En declaraciones realizadas por la Ministra de Hacienda el 30 de abril en el Congreso
de los Diputados, en las que hizo alusión a la posibilidad de llegar a un acuerdo con
la FEMP para que la utilización del superávit municipal se pueda emplear para "cubrir
aquellos que el resto de administraciones no puedan llegar, de manera que entre todos
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podamos actuar sinérgicamente sobre el ciudadano único o sobre la empresa pública".
Hay que señalar que la generación de dichos superávits no se debe solamente a la
aplicación de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera (LOEPSF) puesto que esta ley “vincula a todos los poderes públicos
(Administración General del Estado, Comunidades
Autónomas, Corporaciones
Locales y Seguridad Social)” (Art. 1 y 2 de la LOEPSF)” pero solo las corporaciones
locales, gracias a una gestión eficiente y rigurosa de sus recursos, han sido capaces
de generar de manera recurrente un saldo positivo en sus cuentas públicas al cierre
de cada ejercicio presupuestario ayudando a que nuestro país pudiese cumplir con los
objetivos de déficit público establecidos por la Unión Europea.
Estos superávit, tal y como recoge el artículo 32 de la LOEPSF, se han destinado a reducir
el nivel de endeudamiento de las entidades locales, a la ejecución de inversiones
financieramente sostenibles que revierten en beneficio de los vecinos y, en muchos casos, a
seguir generando ahorros para poder conjugar la prestación de servicios públicos de calidad
a los vecinos con una fiscalidad baja sin hipotecar a las generaciones futuras.
Desde hace varios años, las entidades locales han venido reclamando al gobierno central
una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávits generados, pero siempre respetando
la autonomía local consagrada en nuestra Carta Magna y en las leyes.
Las entidades locales constituyen la administración más cercana al ciudadano y han
mostrado siempre su solidaridad con el resto de las administraciones españolas al
asumir competencias impropias sin recibir, en muchos casos, la financiación adecuada
de CC.AA y del Estado para ejercerlas lo que ha provocado que hayan tenido que
destinar recursos propios, recursos de todos sus vecinos, a mantener las mismas.
En esta crisis sanitaria, social y económica, derivada de la pandemia provocada por al
COVID-19 han sido los primeros en implementar medidas para contener la expansión del
virus y de apoyo a la población más vulnerable (mayores, enfermos, etc.) por ejemplo,
ampliando los servicios de ayuda a domicilio. También han ido por delante en la conversión
de muchos servicios públicos de modalidad presencial a telemática para que sus vecinos
pudieran seguir recibiendo atención directa de la administración municipal.
Pero las entidades locales no pueden ser la tabla de salvación para un gobierno que,
desde junio de 2018, ha sido incapaz de aprobar unos Presupuestos Generales del
Estado, ha estado más pendiente de la propaganda que de la gestión seria y rigurosa
de los recursos de todos los españoles, que ha negado a Corporaciones Locales y las
CC.AA los ingresos que les corresponden por ley (IVA de diciembre de 2017 impagado)
y que ha conseguido el gran "logro" de incrementar el déficit público español por
primera vez desde 2012.
Por todo ello, el Pleno a propuesta del Grupo Municipal del Partido Popular
ACUERDA:
Primero.- Instar al gobierno de España a respetar y garantizar la autonomía que la
Constitución Española y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus
recursos.
Segundo.- Instar al gobierno de España a flexibilizar las reglas para que las entidades
locales puedan utilizar sus superávits para implementar aquellos servicios y medidas que
permitan actuar contra la pandemia, siempre en coordinación con las CC.AA y el Estado.
Tercero.- Instar al gobierno de España a cumplir lo acordado por la FEMP y el Gobierno
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de España en la reunión de 20 de abril de 2020 en la que estuvo presente el Presidente
del Gobierno y en la que se acordó que no se planteasen cambios en el Congreso sin
estar previamente consensuados con las EE.LL.
Cuarto.- Dar traslado de este acuerdo al Presidente del Gobierno, a la Ministra de
Hacienda, a la Ministra de Política Territorial y Función Pública, a los Portavoces de
Grupos Políticos del Congreso, Senado y del Parlament de Cataluña y a la Junta de
Gobierno de la FEMP.”

27.- PRECS I PREGUNTES
a)

Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

- 5329
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 27 de maig de
2020 indicar-vos que alguns dels endarreriment en quan a les retribucions de diversos
conceptes variables al cos de la Guàrdia Urbana van ser satisfets a la nòmina del mes de
Maig (factor de proximitat, campanya de nadal...), així com també es va abonar en aquesta
nòmina el corresponent augment retributiu del 2% amb caràcter retroactiu des del mes de
Gener 2020.
Quasi la totalitat dels conceptes endarrerits del corresponent pagament com les
acumulacions d’hores per perllongament de jornada de l’any 2019, reforç a la jornada
electoral del 10 de novembre de 2019, factor proximitat, assistència a judicis d’octubre, entre
d’altres que sumen un total de quasi 180.000,00€, s’han abonat a aquesta nòmina del mes
de Juny.
La resta de regulacions de factors o petits conceptes retributius pendents corresponents a
l’any 2019 quedaran definitivament corregides a la nòmina del juliol.
També s’ha programat l’abonament a la nòmina de juliol les gratificacions i factors que
s’hagin pogut produir durant els tres primers mesos d’aquest any 2020.
Les raons de l’endarreriment en les retribucions variables, tant al cos de la Guàrdia Urbana
com a la resta de la plantilla, les podem concretar en dos aspectes:
1.

La implantació del nou sistema tecnològic de gestió integral dels recursos humans
de l’Ajuntament de L’Hospitalet que també incorpora la gestió de la nòmina des del
gener 2019. L’aprenentatge, la presa d’experiència i la consolidació de la gestió de
la nòmina per aquest nou sistema ha necessitat de tota l’anualitat sencera per poder
dominar l’eina i incorporar-hi totes les variables corresponents i oportunes a cada
mensualitat. Cal considerar també que justament a l’any 2019 es va produir el canvi
de legislatura, la qual cosa genera una gran contingència de baixes, altes i càlculs
extraordinaris de liquidacions en el personal electe i eventual que va dificultar la
gestió a través de la nova eina.
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2.

Aquest nou sistema, com qualsevol canvi tecnològic, posa en qüestió i requereix el
redisseny, organització dels tràmits i circuits de gestió. Aquest és el cas del circuit
informatiu de les contingències, canvis de torn i d’unitat, realització d’hores
extraordinàries, assistència a judicis, organització per a eventualitats, entre d’altres,
entre el cos de la Guàrdia Urbana i el Servei d’administració dels recursos humans
que gestiona de forma finalista la nòmina per a la seva percepció.

La incorporació de la Guàrdia Urbana en el sistema de marcatge horari a través també del
sistema de gestió dels recursos humans ha afegit nous elements per a la gestió de les hores
extraordinàries i ha calgut treballar intensament tots aquests aspectes entre les dues àrees
de gestió amb l’objectiu ser més eficaços i eficients a l’objectiu de l’abonament dels factors
variables en el temps correcte.
No cal dir, per la seva obvietat, que aquest període d’afectació de la pandèmia no ha facilitat
l’engranatge dels recents acordats circuits.
La negociació del nou Conveni Col·lectiu es va iniciar el 21 de març del 2018, des de la data
i fins el dia 9 de març del 2020 s’han realitzar 41 reunions de Mesa General de Negociació,
tot i els marges d’aturada de la negociació lògica per les eleccions sindicals i municipals
coincidents durant la primavera del 2019.
La major part de les qüestions que ha de recollir el nou Conveni Col·lectiu han estat
tractades amb un ampli consens dels seus membres. Tot i que els acords presos de
caràcter econòmic, tenen diverses consideracions que us exposo:
 L’acord pel nou complement d’experiència professional, ja exposat en d’altres
ocasions en aquest Ple. Conté certes dificultats de caràcter jurídic per a la seva
aplicació immediata. Es troba en aquests moments en estudi amb la col·laboració
d’un expert de la Universitat de Barcelona.
Cal considerar que la situació de “post-crisi sanitària” no sigui potser la més
apropiada per aprovar un augment retributiu del personal funcionari i laboral de
l’Ajuntament, la ciutat pateix l’inici d’un fort decrement de la seva activitat econòmica
i caldrà prudència en l’establiment de certes mesures incrementistes de les
retribucions dels servidors i servidores públiques.
 Els acords pels nous preus d’hora extraordinària i assistència a judicis del cos de la
Guàrdia Urbana s’estan portat a tràmit d’aprovació per sessió de la Junta de Govern
Local.
Els canals d’informació al cos de la Guàrdia Urbana des dels serveis de l’àmbit dels
recursos humans són i han der ser: la fluida i correcta comunicació amb la direcció del cos i
de l’Àrea pertinent, així com la continuada relació, en les diferents comissions i reunions
amb els representants sindicals de l’Ajuntament i així ho estem realitzat, tot i que sempre
cerquem la millora en totes les nostres accions.
Atentament,”

- 5330
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“Respecte a la sol·licitud realitzada de forma oral durant el Ple de 27 de maig passat,
qualificada com a pregunta al Ple, amb número RGE 30353/2020, en relació amb el servei
d’atenció al telèfon 010 durant la crisi de la COVID-19, segons el que disposa l’article 55,
apartat 5 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui
contestada en el Ple ordinari del dia 25 de juny de 2020, procedim a continuació a donar-vos
resposta.
Pregunta:
Bon dia. La pregunta és respecte al telèfon 010. Davant de la crisi de la COVID-19,
aquest ajuntament ha mantingut el servei d’informació i atenció ciutadana mitjançant
aquest telèfon 010. Entenem que hi hagut un reforç que s’ha fet durant tota aquesta
crisi i aquest confinament, amb aquesta atenció telefònica, però també hem constatat
que ha estat del tot insuficient, perquè ens han arribat notícies de moltes ciutadanes i
ciutadans que han tingut moltes dificultats per ser atesos en els moments en que més
ho necessitaven i més angoixa estaven patint.
Per tant entenem que s’ha de proveir de més recursos i gestionar correctament aquest
servei del telèfon 010.
Bé, finalment volem demanar a l’Ajuntament que ho estudiï i preguntem també si pensa
continuar amb el model d’externalització d’aquest telèfon d’informació 010. Moltes
gràcies.
Resposta:
Les nostres dades mostren que els primers mesos de la declaració de la pandèmia vam
aconseguir esmorteir l’augment inicial del número trucades que es produïen al servei
telefònic 010 mitjançant un increment del nombre d’agents. En el mes de maig, una
vegada contrastat que el nombre de trucades no només es mantenia sinó que
augmentava, es va tornar a reforçar.
A finals del mes maig les mesures de flexibilització en determinades restriccions,
marcades en el Pla per a la transició a una nova normalitat, i l’obertura el 8 de juny de
l’atenció presencial obligatòria amb cita prèvia van provocar un augment i una
concentració de trucades en curts intervals de temps. A aquestes trucades s’haurien
d’afegir aquelles que no podien contactar amb els telèfons de referència d’altres
administracions (campanyes IRPF, Educació, Sepe, Seguretat Social, Registre Civil..).
Continuem treballant per introduir noves mesures de redimensionament i
reestructuració que permetin assegurar i millorar els nivells de prestacions del servei.
Actualment, comptem a un contracte vigent, prorrogable fins al 2023, per la prestació
del servei d’atenció 010 amb l’empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU.
L’empresa Atento és l’actual prestadora del servei telefònic 010 de l’Ajuntament de
Barcelona i del telèfon 012 de la Generalitat, entre altres.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5331
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora de govern d’Igualtat, Sra. Laura García Manota, que literalment
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diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral que vau formular en el Ple d’aquest Ajuntament amb data
27/05/2020 amb núm. 30354/2020, en relació als casos de violència masclista durant el
confinament a la nostra ciutat, i les mesures davant la problemàtica dels maltractaments i
els abusos sexuals a la infantesa, dir-vos que és necessari sol·licitar un ajornament per
respondre de forma més adient a la seva petició.
Atentament,”

- 5332
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada al Ple del 27 de maig de 2020, expedient
AJT/30355/2020, en relació a saber quan es reprendran els treballs sobre el PEPPA, us
informo del següent:
Per l’entrada en vigor de l’estat d’alarma arran de la crisis sanitària a tot el territori nacional,
no s’ha pogut convocar durant el primer trimestre de 2020, tal i com estava previst, la
convocatòria de la reunió del Pla Especial de Protecció del Patrimoni Arquitectònic de
L’Hospitalet de Llobregat (PEPPA).
La reunió es convocarà una vegada finalitzi l’estat d’alarma i es puguin garantir les mesures
i les condicions de seguretat per poder convocar-la, serà en aquesta reunió on, entre
d’altres qüestions, concretarem el calendari de les properes convocatòries.
Atentament.”

- 5333
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data 27 de
maig de 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 “en relació amb les
bicicletes de MOBIKE. El passat 31 de març va finalitzar la pròrroga d’aquesta prova
pilot de la llicència de l’empresa MOBIKE...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
El període de la llicència atorgada a l’empresa Mobike Technology
sota el nom comercial de Mobike), tenia una validesa del 17/09/2018
què es podia prorrogar per un període màxim de 6 mesos, que
passat 18/03/2020, incloent-hi períodes de vigència de la llicència i
pandèmia i confinament provocat pel COVID19.

SLU (que operava
fins al 17/09/2019,
es va exhaurir el
pròrroga, en plena

L’empresa Mobike Technology SLU, durant aquest període ha fet un canvi de nom i ha
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passat a denominar-se Idribk Spain, SL, tot i que continua operant amb el nom
comercial de Movi by Mobike. En data 06/05/2020 va fer una nova sol·licitud a
l’Ajuntament per donar continuïtat al sistema de bicicleta compartida a la ciutat de
L’Hospitalet, d’una manera temporal, amb una data inicial 20/05/2020 amb Resolució del
Tinent d’Alcaldia de Convivència i Seguretat, i una data de finalització condicionada a la
data d’inici de la concessió d’una llicència definitiva, que automàticament exhaurirà
aquesta llicència temporal.
Durant el temps transcorregut entre la finalització de la llicència anterior i l’actual, la
pròpia empresa o l’Ajuntament ha anat retirant les bicicletes que s’han detectat mal
aparcades a la via pública. En cap cas s’han produït greus problemes d’accessibilitat,
tot i que en els serveis de bicicleta compartida sempre es pot donar alguna actitud
incívica de forma individual d’algun usuari.
D’altra banda s’han iniciat els tràmits d’una convocatòria amb publicitat i pública
concurrència per a l’atorgament de llicències d’us per a l’explotació del sistema, què
actualment es troba en situació de suspensió per la situació de l’estat d’alarma per la
pandèmia del Covid-19. Aquesta situació excepcional obliga a buscar modes de
desplaçament més segurs i saludables per a la població. El transport públic, a causa de les
mesures de seguretat obligatòries i de distanciament no pot absorbir tota la
demanda de desplaçaments. La bicicleta esdevé un mode molt important per absorbir
una part de la quota modal i els sistemes de bicicleta compartida són una necessitat a la
nostra ciutat.
Atentament,”

- 5334
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P. L., que literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple en data 27 de maig de 2020, en relació
a “les comunicacions de l’Ajuntament en aquesta situació d’emergència”, i segons el que
disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau informar-vos que malauradament el context de la pandèmia derivada de la COVID19 ha comportat la necessitat de dur a terme una intensa i ràpida tasca informativa cap a la
ciutadania adreçada, entre d’altres, a reforçar el coneixement constant sobre les
recomanacions marcades en cada moment per les autoritats sanitàries.
Aquesta intensa i diversa tasca comunicativa duta a terme pels professionals d’aquest
Ajuntament ha mantingut els criteris habituals d’utilització de les dues llengües oficials,
juntament amb la necessària compaginació amb línia gràfica, disseny i estil que donen
identitat a cada comunicació.
Atentament,”

- 5335
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel grup
polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
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“Respecte al prec oral que vàreu formular durant el passat Ple de 27 de maig de 2020, amb
número AJT30358/2020, 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 i del
seu calendari d’actuació, 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 juny de 2020, tal com ja vam respondre durant el Ple de 29 d’abril de 2020, en aquest
moments hi ha uns altres assumptes que requereixen la nostra atenció en aquest àmbit i,
una vegada superada la excepcionalitat, veurem quina és la millor manera d’abordar el fet
que es planteja.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
- 5337
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 27 de maig de
2020 indicar-vos que actualment, tots els CAP de la ciutat es troben en funcionament.
No obstant això, cada equipament ha reobert en diferents condicions. Des del CatSalut ens
manifesten la voluntat de dur a terme una desescalada progressiva depenent de l’evolució
de la pandèmia.
A dia d’avui, els CAP continuen amb una organització d’equips d’atenció en dues línies per a
la detecció de pacients malalts de COVID-19. Hi ha dos equips sanitaris d’atenció: un per
atendre persones amb simptomatologia que podria associar-se a la COVID-19 (que atén
amb les mesures de protecció establertes i fa les PCR) i un segon equip per altres
afeccions.
Aquesta organització comporta més professionals presents per poder formar els dos equips
i un equipament que permeti treballar en aquestes línies i garantir la seguretat del usuaris
del centre.
Es per aquest motiu, que alguns equipaments encara no han tornat a l’horari i serveis
habituals de 8 a 20h.
Atentament,”

- 5338
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,

…/…

161

Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 27 de maig de
2020 indicar-vos que des del 16 de març de 2020, i per tal de seguir les recomanacions de
les autoritats sanitàries amb l’objectiu de frenar el nombre de contagis de la Covid-19 en la
població, es va deixar de prestar atenció al públic de forma presencial a totes les oficines
públiques en les que era possible.
Aquesta circumstància també va afectar a les oficines de la Seguretat Social; no obstant
això, la ciutadania pot realitzar els seus tràmits mitjançant la seu electrònica i/o el Registre
Electrònic.
Tot seguit s’indiquen dos links amb la informació:
http://prensa.empleo.gob.es/WebPrensa/noticias/seguridadsocial/detalle/3745
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Inicio
Atentament,”

b)

Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA

Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 9 i 12 de juny 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. 42238, de 9 de juny 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.
Un cop rebuda la resposta a la pregunta presentada el passat 30 d’abril de 2020 amb
número 35138 en relació a les actuacions realitzades per la Guàrdia Urbana el passat 12
d’abril, i tal i com es va avançar en el Ple de maig, per tal d’aclarir l’ocorregut en l’esmentat
servei, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Considera el Govern Municipal que els i les agents menteixen en els perfils sindicals
de les xarxes socials respecte el servei del passat 12 d’abril de 2020 al barri de
Pubilla Cases quan afirmen que se’ls va obligar a participar-hi atès que els i les
agents “van on els envien els superiors”?
2. En cas afirmatiu, quins arguments disposa el Govern Municipal per mantenir la seva
postura respecte la participació lliure i voluntària dels i les agents en el servei en
qüestió?
3. Considera el Govern Municipal que els i les agents menteixen en els perfils sindicals
de les xarxes socials quan ens afirmen que “va ser una sorpresa pels agents, ja que
en teoria anaven a fer un petit acte a una persona de 84 anys”?
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4. En cas afirmatiu, quins arguments disposa el Govern Municipal per mantenir la seva
postura quan afirma que els i les agents van ser informats?
5. Considera el Govern Municipal adient vulnerar els principis de neutralitat, laïcitat i
aconfessionalitat, recollits en l’ordenament jurídic, per encoratjar els veïns i veïnes a
quedar-se a casa?
6. Quantes queixes o consultes han elevat a instàncies superiors els i les agents, així
com els òrgans que els representen, han presentat en relació al servei? Quina
resposta se’ls ha donat?
7. L’acte va sorgir dels i les agents de la Guàrdia Urbana considerats “agents tipus” o
pels/per les superiors jeràrquics, prefectura i/o responsables polítics?”

- 5339
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 42238 i data 9 de juny 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 la
resposta donada a la pregunta de Ple presentada el passat 30 d’abril de 2020 amb número
35138 “actuacions realitzades per Guàrdia Urbana el 12 d’abril de 2020...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. No podem valorar comentaris de xarxes socials. Entre altres qüestions, per que
desconeixem a quines es refereix.
2. La participació va ser totalment voluntària, tal i com es va recollir a la resposta 3 de
l’anterior document.
3. No valorem perfils sindicals, desconeixem a què es refereix.
4. Es va informar als agents prèviament.
5. No s’ha vulnerat cap d’aquests principis.
6. No s’ha rebut cap queixa ni consulta.
7. Va ser una acte del torn de feina adreçat directament als ciutadans del barri de Pubilla
Cases en una mostra d’agraïment i de reconeixement als veïns pel seu esforç en el
manteniment del confinament a casa, en una data de gran tradició d’estar al carrer i desprès
de quatre setmanes en el domicili.
Atentament,”

2.- RGE núm. 43161, de 12 de juny 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
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que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a la decretació de l’estat d’alarma som conscients que els procediments de
contractació a l’Ajuntament de l’Hospitalet s’ha vist afectada, motiu pel qual el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana pregunta al Govern Municipal:
1. Quin és el nombre de contractes prorrogats, modificats i formalitzats des del 14 de
març?
2. Amb quins contractistes s’han produït aquestes pròrrogues, modificacions i
formalitzacions?
3. Quin ha estat l’objecte dels contractes?
4. Quin import han suposat els contractes?”

- 5341
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr.
Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 43161/2020, en relació amb els
contractes prorrogats, modificat i formalitzats des del 14 de març de 2020, segons el que
disposa l’article 55, apartat 5 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, i per tal de
recavar la informació necessària per donar-vos una resposta acurada, us demano un
ajornament de la mateixa.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
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 3
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General el dia 12 de juny 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. 43065a, de 12 de juny de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de junio de 2020.
En relación a la celebración del 8M, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Recibió el equipo de gobierno algún informe o recomendación con medidas extraordinarias
por parte del Gobierno de España y/o la Generalitat de Catalunya en los días previos a la
celebración del 8M o sobre reuniones multitudinarias en la ciudad de L’Hospitalet?
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Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué términos? Y solicitamos copia del informe.”

- 5340
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro Borrallo, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta presentada en el Registro General de Entrada de este
Ayuntamiento con el número 43065 de fecha 12 de junio de 2020, y según lo que dispone el
artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno a efectos de que sea contestada en el Pleno
Ordinario, en relación a “¿Recibió el equipo de gobierno algún informe o recomendación con
medidas extraordinarias por parte del Gobierno de España y/o la Generalitat de Catalunya
en los días previos a la celebración del 8M…?”.
En respuesta a su pregunta indicarle:
En el área de Convivencia y Seguridad no se recibió ningún informe ni recomendación con
medidas extraordinarias, ni por parte del Gobierno ni de la Generalitat de Catalunya.
Atentamente,”

2.- RGE núm. 43065b, de 12 de juny de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de junio de 2020.
Desde el barrio de Bellvitge nos llegan quejas de vecinos sobre la falta de personal en la
estación de Renfe. Aseguran que el poco personal disponible va sobrecargado ya que debe
realizar las funciones de seguridad, información y máquinas de taquillas. Además, los
viajeros solo pueden gestionar los billetes de tren a través de las máquinas.
Por otro lado, los vecinos se quejan también de que el ascensor situado en lado Gornal no
funciona.
En este sentido, estamos interesados en saber:





¿El equipo de gobierno tiene constancia de estas situaciones?
¿Ha llevado a cabo alguna gestión para solucionarlo?
¿Cuándo está previsto que aumente el personal en la estación?
¿Cuándo está previsto que vuelva a funcionar el ascensor?”

- 5342
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
d’alcaldia de l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, Sr. Francesc J. Belver
Vallés, que literalment diu:
“En relación con la pregunta formulada por el grupo municipal del PP, relativa a diferentes
cuestiones de la estación de RENFE de Bellvitge, con número de RGE 32234/2020, según
lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a
efectos de que sea respondida en el Pleno ordinario del día 25 de junio de 2020,
procedemos a continuación a darles respuesta.
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Preguntas:





¿El equipo de gobierno tiene constancia de estas situaciones?
¿Ha llevado a cabo alguna gestión para solucionarlo?
¿Cuándo está previsto que aumente el personal en la estación?
¿Cuándo está previsto que vuelva a funcionar el ascensor?

Respuesta:
Los nuevos ascensores de la estación de RENFE de Bellvitge no están puestos en servicio
y por lo tanto no funcionan. Está previsto que, en las próximas semanas, se habiliten los
nuevos accesos adaptados de la estación.
En lo que respecta al personal, realizada una consulta al operador de RENFE, informan que
el personal asignado es el mismo número que en el resto de estaciones cercanas: 1 agente
por turno, con un total de 2 agentes para cubrir la franja horaria entre las 6 y las 22 horas.
Indican que el número de viajeros de las estaciones con el mismo servicio es el indicado a
continuación:
Castelldefels
Gavà
El Prat de Ll.
Bellvitge
Viladecans
Aeropuerto

14.784 viajeros
7.768 viajeros
14.191 viajeros
6.362 viajeros
6.876 viajeros
8.654 viajeros

En cuanto a la seguridad de la estación, se ha establecido un servicio de vigilancia
rotacional mediante brigadas móviles y servicio de cámaras de seguridad.
Aclaran también que, en caso de incidencia, se refuerza inmediatamente la cobertura de la
estación con personal desplazado desde la estación de Sants.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”

3.- RGE núm. 43065c, de 12 de juny de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de junio de 2020.
Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
6. Motivos que han llevado al retraso en facilitar esta información, requerida por parte
del GAIP a este Ayuntamiento.”

- 5343
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 Directora del
Gabinet de l’Alcaldia, Sra. M. P. L., que literalment diu:
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“Benvolguda,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar per Registre el 12 de juny de 2020 amb el
número 43065, en relació a “Motivos que han llevado al retraso en facilitar esta información,
requerida por parte del GAIP a este Ayuntamiento”, 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 esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 286028/2020”

c)

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

SRA. ALCALDESSA
Passem ja al darrer punt, el punt de precs i preguntes. Si hi ha cap prec o pregunta o van
demanant... No m’aixequin el dit, demanin-ho via telemàtica. Algú no ha demanat? Veig aquí
que ho han demanat el Sr. Mombiela, el Sr. Garcia, el Sr. Moreno, la Sra. González, el Sr.
Miguel García, Coque García, Sonia Esplugas, Lluïsa Carmona i Núria Lozano. D’acord?
Molt bé, doncs comencem pel Sr. Mombiela.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Molt bé. Els darrers dies s’ha fet palesa la manca de transparència del govern municipal, tot
i que abans el Sr. Belver i la Sra. Alcaldessa deien que transparència tota i que no
amagaven res. No només perquè s’hagi ocultat informació, o perquè se’ns donin respostes
a les preguntes que presentem que deixen molt que desitjar, i que presentem en nom de la
ciutadania, sinó perquè també s’ha vulnerat el dret a l’accés a la informació dels veïns i
veïnes de L’Hospitalet, una infracció que la GAIP, la Comissió de garantia del dret d’accés a
la informació pública, considera com a molt greu.
Vist l’acord de la comissió, des d’Esquerra Republicana volem saber, quin és el motiu pel
que s’ha vulnerat reiteradament el dret a l’accés a la informació pública?, perquè després
d’un any del compromís de l’Ajuntament per entregar aquesta informació, s’ha desatès el
requeriment?, i com assumirà l’Ajuntament l’expedient sancionador que la GAIP imposa?
Per altra banda, el jovent de L’Hospitalet s’ha vist molt afectat per la crisi de la COVID-19,
malgrat que sovint hagi estat un col·lectiu invisibilitzat. Sempre, i ara encara més, cal
respondre a les necessitats dels i les joves, sent una d’elles tenir aules i espais d’estudi a la
ciutat que facilitin, per exemple, un lloc de treball adequat o redueixin la bretxa digital que
avui hem tractat.
Un cop aixecat l’estat d’alarma, i veient que actualment són tancats, preguntem al govern
municipal, per quin motiu no s’han obert ja les aules i espais d’estudi, com ja han fet altres
municipis veïns? Quan es té previst obrir-los? I si existeixen alternatives pels i les estudiants
per preparar-se, per exemple, per les proves d’accés a la Universitat, que en breu se
celebraran aquí a Catalunya? Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Li volem preguntar quan pensa posar en marxa la comissió de
treball per tal d’aclarir les possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal en el
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període 1999-2014.
El 10 de gener el Centre d’Esports de L’Hospitalet va enviar una carta a la regidoria
d’esports, on se certifiquen les irregularitats que hem anat denunciant des d’Esquerra
Republicana de Catalunya, com són el cobrament d’entrades a 2 euros en concepte de
pàrquing a pares i mares que volien veure els partits dels seus fills, o també l’organització
de lligues privades. D’aquests dos conceptes, el club manifesta que no té cap tipus de
constància, a la comptabilitat del club, d’aquests ingressos.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya li demanem Alcaldessa, quines són les
mesures que ha pres vostè davant d’aquestes irregularitats certificades pel Centre d’Esports
L’Hospitalet, en una carta dirigida a la regidoria d’Esports.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies. Un parell de temes. La primera, mares i pares ens traslladen la sensació
d’abandonament per part de l’Ajuntament, respecte al funcionament de les escoles bressol i
la informació que s’ha anat transmetent.
Volíem preguntar per tant, si hi ha previst algun pla d’actuació a les escoles bressol de cara
a un possible rebrot a la tardor? Si té l’Ajuntament un protocol de cara al curs vinent? I quina
alternativa planteja l’Ajuntament per a les famílies que tinguin nens petits, i es vegin amb
grans dificultats per conciliar la vida laboral i de cures, donat el grau d’atenció que
necessiten els infants en les primeres etapes de la vida?
Per altra banda, també volíem preguntar per un altre tema important i que preocupa a molts
col·lectius i veïns de la ciutat. Donada la gran deficiència de zones verdes que tenim a la
ciutat i la poca previsió de noves, acompanyada també de la reducció d’arbres a la ciutat,
volem preguntar quants arbres es preveuen pels districtes fins al 2023. Al pla director del
verd urbà no s’especifica la previsió per barris i seria interessant poder tenir aquesta previsió
detallada.
I també si l’Ajuntament es replanteja, donada la situació actual, l’extensió de zones verdes a
la ciutat, donada la gran mancança actual i les necessitats que s’han generat durant la crisi
de la COVID.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí gràcies. Sobre els vuit pisos que li corresponen a l’ajuntament de l’anomenat edifici
Mistral del carrer Prat de la Riba, ens comuniquen que continuen buits i que l’Ajuntament
encara no els ha recepcionat després d’un any, i està generant problemes a la comunitat, ja
que la constructora no abona la despesa corresponent.
Quan està previst que l’Ajuntament recepcioni aquests pisos, tenint en compte la manca
d’habitatge social que pateix la ciutat?

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, muchas gracias. Primero de todo un ruego. Mire, he escuchado aquí al señor de
Esquerra Republicana hablar de taparse las miserias. Aquí no tapa nadie miserias, porque
no tenemos necesidad de que nadie las tape, ni yo quiero que me tape nadie miserias, ni
creo que tenga nadie la necesidad de que yo se las tape.
Así que como ya estoy cansado de que este señor esté cada día vertiendo barro y estiércol
sobre las personas, yo le ruego al Ayuntamiento que ponga a su disposición la
documentación, como es el contrato de concesión demanial, que se firmó en su momento
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con el Ayuntamiento para la cesión de la instalación municipal, donde se dicen las
actividades que se pueden hacer o no, porque es que ha tenido varias versiones, primero no
había documentación, luego no tal. En fin, siempre está enredando para liar y para poder
mancillar la honorabilidad de las personas.
Y luego, cada año se sufría, obviamente, una auditoría de la gestión del campo, en cuanto a
lo que era la instalación, pues también esta debe obrar en dependencias del ayuntamiento
supongo, que se la ponga a su disposición y que las mire cuanto quiera y que la devuelva.
Y a partir de aquí, si ahí encuentra alguna cosa, en vez de estar mareando la perdiz tanto y
mancillando el honor de la gente y de mi directiva, pues lo que debe hacer es irse
directamente al juzgado. Ya lo dije hace tiempo, y por lo que sea pues no sé si lo han hecho
o no lo han hecho, la cuestión es que sigue mareando la perdiz e intentando embarrar a las
personas honorables.
Y me parece que esto debe acabar. Denles ustedes la documentación, el contrato demanial,
para que vean que toda actividad que se hacía allí estaba amparada por un contrato, y que
además se sufría una auditoría cada año en función del trabajo y lo que se hacía en la
instalación municipal, que es lo que está pidiendo.
Luego una pregunta que…

SRA. ALCALDESSA
Le quedan 10 segundos, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues entonces no la vamos a poder hacer, porque ya saben que desde Ciudadanos vamos
a ser prudentes a la hora de valorar las responsabilidades políticas derivadas del caso del
Consell Esportiu, pero de momento lo que sí ha generado el proceso, es un problema en el
gobierno, que ha dimitido uno de sus responsables del gobierno, el Teniente de alcalde de
Educación, Deportes y Juventud.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no le quiero cortar porque es un tema que me parece… pero si a usted le
parece, para no excedernos del tiempo y para ser justos con todos, si la pueden formular
por escrito, le daremos respuesta…

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues si no puede ser de otra manera, se la haremos por escrito, no se preocupe Alcaldesa.
Simplemente clarificar una serie de cuestiones porque uno al final se cansa de que haya
gente por aquí, no muy buena gente, con ganas de enredar y llevarlo todo al mismo sitio.
Esto lo queremos aclarar para ver quien está al lado de la transparencia y quién no. Muchas
gracias.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
L’accessibilitat és un dels deures pendents en aquesta ciutat. Recentment hem pogut llegir
l’informe o el document sobre mesures que s’han adoptat en aquesta etapa amb la COVID,
que s’havien retirat dels nostres carrers les motos a les voreres amb una amplada menor de
4 metres. Voldríem saber quantes motos s’han retirat i de quins carrers.
I després una altra pregunta. Avui ens han contestat la pregunta sobre Mobike del Ple
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anterior. Voldríem saber per quin motiu s’ha permès a una empresa privada, que és Mobike,
mantenir els seus vehicles a la nostra ciutat durant dos mesos, des del 18 de març fins el 20
de maig, quan va entrar en vigor l’ampliació de la llicència que van demanar i quantes
bicicletes s’han retirat durant aquests dos mesos, en els que aquesta empresa ha operat
sense llicència a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Estamos interesados en formular tres preguntas. La primera es
relativa al tema de la desinfección de los parques infantiles, atendiendo las medidas
extremas por el tema del Coronavirus. Saber con qué frecuencia y de qué manera se
desinfectan los diferentes elementos que componen los parques infantiles, para dar
tranquilidad a los padres y madres de los menores que concurren esos lugares.
En segundo lugar queríamos saber con qué frecuencia se está procediendo… durante el
confinamiento han crecido malas hierbas, no solamente en los alcorques de los árboles de
la ciudad, sino también en zonas de juego infantil, y por tanto saber desde el equipo de
gobierno, cuando va a retirar estas malas hierbas de esas diferentes zonas.
Y por último preguntar al equipo de gobierno si tiene conocimiento de unos problemas de
convivencia y civismo, que se están produciendo desde hace ya una semana,
concretamente en la plaza de los Avis, que está generando malestar con los vecinos del
entorno, problemas de incivismo, problemas de suciedad, personas que abren los
contenedores y dejan la basura por ahí tirada, y por tanto se están creando problemas de
convivencia y por tanto saber si el equipo de gobierno tiene constancia de esas quejas y
saber de qué manera se puede solucionar. Gracias.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Sí, gràcies. Dues preguntes volia fer. Una és sobre els ajuts a la dependència per part de
l’ajuntament, perquè el col·lectiu de la gent gran ha estat un dels més damnificats per
aquesta pandèmia. Hi ha una part d’aquest col·lectiu que es troba pendent de l’activació per
part de l’ajuntament dels ajuts que es deriven de la llei de la dependència.
Sabem que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ja ha fet
arribar als municipis el llistat de les persones que tenen ja resolució amb el grau de
dependència i per tant, es pot activar l’accés als serveis que tenen reconeguts.
En aquest sentit volem preguntar al govern si s’està valorant reforçar els equips
professionals de serveis socials de dependència, per poder realitzar els PIAS, que són
aquests ajuts, d’aquests expedients en el menys temps possible, i així poder donar ajuts tant
econòmics, com recursos reconeguts per la llei de dependència.
Quins recursos ordinaris i extraordinaris es destinaran a cobrir aquestes necessitats, per tal
de que arribin de la forma més ràpida?
Quin calendari està previst per la resolució d’aquestes demandes, que, no ho oblidem, són
de copagament?
Hem de tenir present que en tant que això no sigui possible, aquest potser més d’un miler
d’expedients, o potser més, són persones grans necessitades i famílies, però especialment
les dones, que assumeixen majoritàriament aquesta tasca, alhora que totes les altres que la
pandèmia ha generat en relació a les cures.
Per altra banda, una pregunta sobre la situació de Can Rigalt, un cop més. Perquè un cop
més denunciem que torna a estar en condicions de ser un abocador il·legal, i volíem
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preguntar què pensa fer el govern per solucionar aquest problema, abans que es generi un
problema greu, i per tant dignificar tota aquesta zona, ara que també necessitem espais
amb urgència. Gràcies.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Al Ple del passat mes d’abril, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem vam
formular unes preguntes, a propòsit de l’informe definitiu de control financer permanent de la
Intervenció general municipal, referent a la fiscalització posterior dels contractes menors de
2018. En aquest mateix sentit, els hi vam reiterar al Ple de maig i no hem rebut resposta a
data d’avui.
Són les següents: Quines mesures està previst adoptar per tal d’evitar aquestes praxis?
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? I per últim, quina és la
planificació i el calendari d’implementació de les recomanacions contingudes a l’informe
resum de control intern de l’exercici 2019?
També al passat Ple, els hi vam formular una petició d’informació sobre la modificació de
crèdit 18, que fins ara no ha estat atesa. Concretament els hi preguntàvem sobre les causes
de la nul·litat de ple dret dels contractes invalidats, i les causes que viciaven d’anul·labilitat
els actes que van ser objecte de convalidació per l’acord de Ple. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies. Em sembla que ja hem finalitzat totes les preguntes. No sé si hi ha alguna
qüestió que algú vulgui comentar en aquests moments, sinó seran per escrit. Sr. Husillos?

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Sí, ja avanço que en dos minuts és impossible explicar a la Sra. Carmona tota la informació
que demana, però sí que vull traslladar-li alguna informació.
Jo, primer Sra. Carmona, si vostè té constància de que hi ha un miler de peticions
desateses, li agrairia que ens ho transmetés, perquè la Generalitat a aquest ajuntament no
les ha fet arribar. Primera qüestió.
Segona qüestió. També estaria bé que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
concretés data de factura, condicions de factura dels centres de dia, perquè en la resposta
escrita, que ja li avanço que li farem arribar igualment, també detallarem de manera més
exhaustiva, però els dies 13, 14 de març van tancar els centres de dia i encara estem avui
esperant, ja no conèixer la data de la reapertura, sinó veure el reforç que el Departament es
va comprometre amb aquest ajuntament, per tal de poder proveir una atenció adequada de
les persones grans i dependents que estaven sent ateses en aquests centres de dia.
Insisteixo, ja no la data de reapertura, sinó com pensa el departament, des del 13 o 14 de
març, reforçar i garantir l’atenció als seus domicilis. Dir-li que, evidentment, aquest
ajuntament, a través del seu equip de serveis socials, ha fet una tasca impressionant al llarg
d’aquesta pandèmia, serà molt complicat, sigui en teletreball o sigui també en treball
presencial, i també evidentment les treballadores del SAT. Sense tot aquest esforç hagués
estat impossible atendre aquestes persones.
Insisteixo, en dos minuts és impossible, impossible...

…/…
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SRA. ALCALDESSA
Sr. Husillos, no pateixi. Farem una resposta complementant la informació que vostè acaba
de facilitar.
Molt bé. Hi ha alguna qüestió més? Sinó farem per escrit totes les respostes i aixequem ja la
sessió. Moltes gràcies i fins la propera.

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

