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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 10/2020
Data: vint-i-cinc de novembre de dos mil vint
Hora: 10:30 hores fins a les 16:46 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

Hi assisteixen:
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Sr.
Sra.
Sr.
Sra.
Sra.
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Núria Marín i Martínez
Francesc Josep Belver i Vallés
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
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
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
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Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidor
Regidor
Regidora
Regidor
Regidora
Regidora
Interventora general
Secretària general del Ple

S’excusa el Sr.Miguel Manuel García Valle, portaveu-regidor del grup polític municipal
de Ciutadans – Partido de la Ciudadanía.
Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local i a la disposició addicional tercera del Decret
Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació de l’estat d’alarma derivada de la COVID-19,
declarada pel Reial Decret 926/2020, de 25 d’octubre, i que ha motivat l’adopció de les
mesures en matèria de salut pública vigents al territori de Catalunya per la Resolució
SLT/2875/2020, de 12 de novembre.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i totes, benvinguts al Ple ordinari d’aquest mes de novembre. Comencem amb
l’ordre del dia però abans de donar lectura i tal com hem conveniat a la Junta de Portaveus,
sabem que avui és el dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones i
hem decidit abans d’iniciar el Ple fer un minut de silenci en record de totes les víctimes i
també amb totes les dones que estan patint aquesta xacra desgraciada que tenim entre
nosaltres. Abans d’això fem ara un minut de silenci i després passem llista de tots els
regidors i regidores.

Es produeix un minut de silenci per les víctimes de la violència de gènere.

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

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de la
declaració institucional amb motiu del dia internacional per a l’eliminació de la violència
envers les dones, el text de la qual ha estat aprovat a la Junta de Portaveus.
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL
Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones
Enguany, fa 60 anys que varen ser assassinades les germanes Mirabal, tres activistes
polítiques i membres actives de la resistència. En honor a elles es va establir aquesta data
com a Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones. Des de llavors,
no han cessat els esforços de moviments socials, feministes i de tots els àmbits per a
eradicar les violències masclistes. També és cert que ja fa uns anys que diverses iniciatives
populars anuncien que el temps s’ha esgotat per als agressors masclistes, el #NoEstàsSola,
el #Metoo i el #YoSiTeCreo. El repte és enorme: es tracta de canviar la societat i destruir el
poder patriarcal.
És evident que, encara ara, els temps segueixen canviant i que el rebuig social contra les
violències masclistes és cada cop més fort. No hi ha dubte que la defensa dels drets
humans més fonamentals està guanyant, a poc a poc, aquesta partida. Per això, ens cal no
perdre l’horitzó que encara està per arribar mentre tenim en compte el camí que ja hem
caminat. Cal enfortir l’estratègia i el compromís comú per eradicar totes les formes de
violència masclista. Les que es produeixen en l’àmbit de la parella i ex parella o en l’àmbit
familiar, i que durant molts anys s’han considerat un problema privat, però també aquelles
que es produeixen en l’àmbit laboral o social i comunitari, i que han estat tradicionalment
menys visibilitzades, com ara l’assetjament sexual o per raó de sexe, els matrimonis forçats
o el tràfic de nenes i dones amb finalitat d’explotació sexual o altres.
Sovint, se’ns pregunta “què puc fer jo per a canviar tot allò que no m’agrada?” i,
afortunadament, les persones que s’ho pregunten han pres partit per a eradicar les
violències masclistes. Segurament, mai abans hi havia hagut una implicació tan extensa i
conscient respecte la violència masclista. I és que, els darrers mesos han estat
absolutament durs per a les dones i criatures que viuen en situacions de violència com,
segurament, ho seran els mesos que vindran, mentre duri la pandèmia.
Els agressors adapten la violència obrint esquerdes noves per a seguir avançant, adaptantse a les circumstàncies. El confinament ens ha demostrat que, qui volia exercir el control
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sobre dones i nenes ho ha tingut més fàcil que mai. De fet, als agressors els ha calgut
emprar molta menys força que l’habitual per a continuar mantenint els seus desitjos i
privilegis. L’aïllament i l’increment de la violència psicològica ha estat freqüent en contextos
en que s’ha reduït la xarxa social i l’activitat habitual de les dones per les restriccions de
moviments, la reducció de la interacció social o l’augment del teletreball. S’han produït
situacions d’assetjament sexual a canvi de recursos econòmics o allotjament quan les dones
han tingut pèrdua d’ingressos i per tant dificultats econòmiques per a seguir endavant. S’han
produït agressions sexuals en entorns d’oci informals en els que no hi ha persones
professionals formades en matèria de violències sexuals. També en el món virtual,
l’increment de les violències en línia està afectant a moltes dones i nenes fins al punt de
posar en risc la seva pròpia vida. Les ciberviolències, com ara el control o l’assetjament a
través d’aplicacions i xarxes socials o el sexpreading, han pres rellevància en la situació de
confinament i han permès als agressors controlar i assetjar les seves víctimes, dones, joves
i nenes, sense necessitat de conviure amb elles.
Però, quan la violència s’adapta a les noves situacions, també ho fan les formes de resistir
de les seves víctimes. Molts cops tendim a pensar, equivocadament, que les víctimes són
éssers passius i resignats en la seva situació i desconeixem que, constantment, estan
elaborant i readaptant les maneres en les quals es mantenen en vida. La pandèmia ens ha
canviat la vida i, durant un temps, també ens ha tret la vida pública i moltes d’aquelles coses
que ens mantenien a les persones felices i segures. Hem comprovat que, per a moltes, ser
a casa no és sinònim de pau sinó de por i violència.
Potser, aquest és l’any en el qual hem après més que mai que allò que ens havien ensenyat
no era cert i, contràriament al que crèiem, el lloc més segur per a les dones i les nenes pot
ser el carrer, les places, els llocs on fem vida, mentre que la llar, la proximitat, allò que ens
havien ensenyat com a refugi, pot ser l’espai més perillós per a nosaltres.
Les cases podrien haver actuat com a búnquer on l’objectiu dels agressors era tenir el
control sobre la víctima, tenir poder sobre ella, si no hagués estat per les múltiples
campanyes socials i institucionals que s’han posat en marxa per posar fre a les violències.
Quan hem tornat a ocupar els carrers i els nostres llocs, els masclistes han vist que perdien
aquest poder. És per això, que els majors episodis de violències han estat, precisament,
quan s’ha produït el desconfinament.
El nombre de trucades i atencions s’han vist incrementats en xifres tristament històriques.
Des del conjunt d’administracions manifestem el nostre ferm compromís en seguir treballant
per desplegar polítiques públiques per posar fi a totes les violències masclistes i per garantir
l’atenció, la recuperació i la reparació de les supervivents.
Per això no ens sabem estar de fer un reconeixement a totes aquelles persones que han
superat allò de: “són coses de parella” i han despenjat el telèfon, i a totes les associacions,
entitats i grups feministes del país que han posat sobre la taula l’emergència de trobar
solucions en aquests moments tan difícils. Necessitem, més que mai, un compromís unitari
de la societat i les administracions per a garantir la vida digna de les dones i les nenes.
Vivint amb normalitat, els companys i companyes de feina, les amistats, les persones amb
qui compartim activitats diverses, esdevenen vigilants informals del benestar. Compartim
preocupacions, sensacions, observem els canvis i, per això, cuidem. Quan tot això s’ha vist
impedit, ha estat més important que mai que tothom fes un pas endavant per a denunciar
les violències masclistes en tots els seus àmbits i formes.
Ens dirigim a totes aquelles dones que han resistit a la violència i han buscat el moment
idoni per a explicar-ho a terceres persones; també a les que no podien i el seu veïnat ha
alertat sobre la situació que patien, a les que han pogut escapar. Ens dirigim, sobretot, a les

…/…

4

que, en una època tan incerta com la present, encara romanen a les cases on hi ha el seu
victimari.
Finalment, ens dirigim als homes que esteu en contra d’aquestes violències i sabeu que un
dels vostres amics, familiars, coneguts les exerceixen: és hora que us en feu responsables i
hi intervingueu. Per últim: als agressors, un recordatori: no hi haurà espai per a la impunitat.
Les violències masclistes només es poden eliminar des de l’arrel, sigues tu també còmplice
en la construcció d’aquest món millor.”

SRA. ALCALDESSA
Gracies Sra. Secretària. Queda expressada la voluntat de tots els grups polítics sobre
aquesta xacra. Passem a la declaració següent que fa referència als fons europeus de
cooperació. Sra. Secretària, quan vulgui.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de la
declaració institucional, el text de la qual ha estat aprovat a la Junta de Portaveus.
“DECLARACIÓ INSTITUCIONAL PER RECLAMAR UN PAPER ACTIU DELS MUNICIPIS
EN L’ASSIGNACIÓ I GESTIÓ DELS FONS EUROPEUS DE RECUPERACIÓ NEXT
GENERATION EU.
La Unió Europea ha previst donar resposta a l’actual crisi econòmica i social que vivim,
arran de la pandèmia de la COVID19, amb el paquet pressupostari més gran mai finançat
fins al moment. Aquesta és una notícia que celebrem perquè s’allunya de respostes del
passat i aborda una solució global, solidària i compartida per part de tots els estats membres
de la UE.
El nou pressupost que s’està gestant en les institucions europees vol impulsar un Pla de
Recuperació conformat per dos grans paquets econòmics. Per una banda, el Marc Financer
Plurianual 2021-2027 de 1.074 milions d’euros, finançat amb recursos propis. Per una altra,
el Next Generation EU de 750.000 milions d’euros, que es finançarà a través dels mercats
internacionals i que suposa una novetat important.
El passat dia 21 de juliol de 2020, el Consell Europeu va acordar la creació d’aquest paquet
econòmic anomenat Next Generation EU, com un instrument excepcional de recuperació,
per fer front a les conseqüències econòmiques i socials de la pandèmia.
Aquest acord autoritza a la Comissió Europea a endeutar-se fins a 750.000 milions d’euros
en nom de la UE per donar una resposta europea coordinada dels estats membres enfront
de la pandèmia.
El Next Generation EU preveu un Mecanisme de Recuperació i Resiliència de 672.500
milions d’euros, compost per 360.000 milions d’euros en préstecs –que hauran de ser
reemborsats en 30 anys-, i 312.500 milions d’euros en subvencions no reemborsables.
D’aquests darrers a Espanya en corresponen 72.000 milions d’euros.
El passat dia 7 d’octubre, el Govern estatal va presentar el Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència que guiarà l’execució d’aquests 72.000 milions d’euros dels fons
europeus fins al 2023. Aquest Pla s’inspira en l’Agenda del Canvi, l’Agenda 2030 i els
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i s’estructura al voltant de quatre grans
àmbits de transformació: la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere
i la cohesió social i territorial.
El Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència estableix 10 polítiques de reforma
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estructural per un creixement sostenible i inclusiu, on el món local hi té molt a dir.
La mobilització d’aquest gran volum de recursos econòmics suposa una oportunitat única de
transformació del nostre país, de la qual els Ajuntaments no en volem ni podem ser aliens.
Com el mateix Pla contempla, l’envergadura d’aquest repte requereix el concurs de la
societat articulat a través del Govern, institucions europees, Parlament, Comunitats
Autònomes, corporacions locals i agents socials.
Des de l’inici de la pandèmia, els Ajuntaments hem hagut de fer un sobreesforç econòmic
per acompanyar les respostes que altres administracions aprovaven per fer front a la crisi
sanitària i les conseqüències de les mateixes en els nostres municipis. En cap cas aquest
esforç s’ha vist acompanyat de majors recursos econòmics, alhora que els ingressos s’han
vist greument perjudicats.
Els ens locals som l’administració més pròxima a la ciutadania, la que millor coneix les
necessitats i especificitats del nostre territori, la més eficient en la gestió dels recursos
públics i la que genera més cohesió social.
Sense l’enorme tasca que hem realitzat els ens locals en aquesta pandèmia i que continuem
desenvolupant, la repercussió d’aquesta s’hauria vist encara més agreujada. Per aquest
motiu també estem convençuts que no serà possible una recuperació de l’actual crisi
sanitària, econòmica i social amb cohesió, si no disposem d’uns ajuntaments forts, amb més
autonomia i més capacitat financera.
Una part important de la demanda del municipalisme ha tingut resposta fa poques setmanes
gràcies al canvi de recomanacions realitzades per la Comissió Europea i conseqüentment
pel Ministeri d’Hisenda, que va anunciar la suspensió de l’aplicació de les regles fiscals per
als exercicis 2020 i 2021. Aquesta mesura possibilita l’ús dels romanents i superàvits dels
ajuntaments, sense limitació del destí.
Però, davant de l’evolució de la pandèmia i les mesures que cal prendre per aturar-la que
repercuteixen de forma directa en la davallada de molts dels sectors econòmics i en
l’empobriment dels nostres pobles i ciutats, els ens locals necessitem més recursos
addicionals per a fer inversions de futur.
Per altra banda, la Generalitat de Catalunya també ha de preparar l’escenari per portar a
terme una execució eficaç d’aquests recursos. Serà necessari reforçar la coordinació amb el
Govern d’Espanya, per poder canalitzar els recursos de la forma més adequada i eficient
possible perquè es puguin executar completament, i amb el món local, per establir una
valoració conjunta dels projectes que impacten directament en els nostres pobles i ciutats.
Per tot això, davant de la mobilització més gran de recursos portada a terme per la UE,
presentem aquesta declaració institucional per:
1.Sol·licitar al Govern d’Espanya un espai permanent de representació del
municipalisme en la Conferència Sectorial de Fons Europeus que es reactivarà amb
les Comunitats i Ciutats Autònomes.
2.Sol·licitar al Govern d’Espanya una assignació directa dels Fons Europeus assignats
al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela de les
Comunitats Autònomes.
3.Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a fer seves les demandes del món
local i acompanyar la defensa d’assignacions directes dels Fons Europeus per als
municipis.
4.En relació a la part dels Fons Europeus de Recuperació Next Generation EU que
gestionaran directament les Comunitats Autònomes, reclamar al Govern de la
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Generalitat de Catalunya la constitució d’una taula de coordinació amb el món local
per conèixer i valorar els projectes d’inversió per a Catalunya, abans que aquests
siguin presentats, i per fer-ne el seguiment de l’execució, un cop siguin aprovats.”

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 DE 28 D’OCTUBRE DE 2020.

Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l’esborrany de l’acta corresponent a la sessió de
28 d’octubre de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció i no assenyalant-se cap,
s’aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l’article 111.1 del DL 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya,
es transcriurà al Llibre d’Actes.

I. PART RESOLUTÒRIA.
COMISSIÓ PERMANENT DE PRESIDÈNCIA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 1 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.-DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA NÚM. 9497/2020, DE 30
D’OCTUBRE, RELATIU AL NOMENAMENT DEL SR. G. L., J. F., COM A PERSONAL
EVENTUAL. AJT/35220/2019

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

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 9497/2020, de 30 d’octubre, relatiu al nomenament del Sr. J. F. G. L., com
a personal eventual, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA QUE RESOL NOMENAR A J. F. G. L. COM A PERSONAL
EVENTUAL
En exercici de les facultats que per a l’administració executiva s’atribueixen a l’Àrea de
l’Alcaldia – Presidència pel decret RES/6387/2020 de data 3 de juliol, en relació amb el
procediment que es segueix per nomenar personal eventual.
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Atès que el Ple de l’Ajuntament, en sessió extraordinària, celebrada el dia 21 de juny de
2019, determina la plantilla de personal eventual i el seu nom, característiques i retribucions;
i de conformitat amb el que disposa l’article 104.1 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora
de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim Local de Catalunya,
l’article 9 i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol, pel qual, s’aprova el Reglament
del personal al servei de les entitats locals de Catalunya i l’article 12 de la Llei 7/2007 de 12
d’abril de l’ Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
Atès que la plantilla del personal eventual vigent comprèn els llocs de treball següents:
2 llocs de treball d’Assessor/a de l’Alcaldia
2 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 1
8 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 2
7 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
5 llocs de treball d’Assessor/a de grups municipals
Atès que l’article 104.2 de la LRBRL i concordants del Decret 214/1990 de 30 de juliol,
atorga a l’Alcaldia la determinació dels noms i cognoms del personal de confiança o
d’assessorament especial, dins de les característiques i retribucions aprovades pel Ple
Municipal.
Atès que per Decret de l’Alcaldia - Presidència núm. RES/5711/2019 de 21 de juny i
posteriors, es va nomenar i cessar a diferent personal eventual, per diferents llocs de treball.
Atès que actualment resten vacants en la plantilla de personal eventual, els llocs de treball
següents:
1 llocs de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
4 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
Atès que la Directora del Gabinet d’Alcaldia, ha demanat que s’iniciïn els tràmits per
nomenar al senyor J. F. G. L. com Assessor Nivell 3, amb efectes 2 de novembre de 2020.
Fent ús de les facultats que em confereixen l’article 104 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, en relació amb l’article 304 del Decret Legislatiu
2/2003 de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 9 i següents del Decret 214/1990.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans.
VIST l’informe jurídic del Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH.
VIST l’informe de l’Assessoria Jurídica.
DISPOSO:
Primer.- NOMENAR com a Assessor Nivell 3, amb les característiques, retribucions brutes i
dedicació que figuren en la plantilla vigent del personal eventual al senyor,
J. F. G. L.
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Segon.- En conseqüència, amb el nomenament anterior, restarien vacants en la
plantilla de personal eventual, els llocs de treball següents:
1 llocs de treball d’Assessor/a d’Alcaldia
1 lloc de treball d’Assessor/a Nivell 2
3 llocs de treball d’Assessor/a Nivell 3
Tercer.- El nomenament de la persona abans esmentada, tindrà efectes amb data 2 de
novembre de 2020 i prendrà possessió i jurament o promesa del seu càrrec, conforme a la
fórmula regulada en el Reial Decret 707/1979 de 5 d’abril.
Quart.- El personal eventual haurà de comparèixer davant la Secretaria General de la
Corporació, en el termini de 30 dies a comptar de la data de la present resolució als efectes
de formular les declaracions sobre causes d’incompatibilitats o activitats, i sobre béns i drets
patrimonials de conformitat amb el que determinen els articles 44.1.d) i 46.2.a) del
Reglament de Govern i Administració de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat vigent
12/01/2012).
Cinquè.- Es procedirà a donar d’alta, en el seu cas, en el Règim General de la Seguretat
Social a la persona abans esmentada, i amb efectes 2 de novembre de 2020.
Sisè.- Donar compte al Ple de l’Ajuntament, en la propera sessió que es celebri, als efectes
legals oportuns.
Setè.- Determinar que a partir del dia 2 de novembre de 2020, el senyor G. percebrà les
retribucions corresponents al lloc de treball d’ Assessor Nivell 3, equivalents a 44.800,00
euros bruts anuals.
Vuitè.- Carregar la despesa a que es refereix l’acord primer a l’aplicació pressupostària
01.922.1.110.00.00 amb número de RC 200042700 per import de 6.800,43 euros i a
l’aplicació 01.922.1.160.00.00 amb número de RC 200042701 els costos de seguretat social
per import de 2.380,77 euros, dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per aquest
any 2020.
Novè.- Publicar aquest acord en el BOPB, el DOGC i en el tauler d’anuncis de la
Corporació, en compliment del que disposa l’art. 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28
d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya.
Desè.- Publicar en el Portal de Transparència d’aquest ajuntament de conformitat amb
l’article 8.1.d) de la llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la
Informació Pública i Bon Govern de Catalunya.
Onzè.- Comunicar a l’Alcaldia, als Grups Municipals, a la Intervenció Municipal, a la
Tresoreria, a la Secretaria General, a la Gerència Municipal i al Servei d’Administració dels
RRHH i PRL i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels RRHH, per al seu
coneixement i als efectes adients.
Dotzè.- Notificar aquest decret a la persona interessada, contra el qual podrà interposar els
recursos que figuren a continuació.
..../....”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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.
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ACORD 2.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA NÚMEROS 8844/2020, DE
16 D’OCTUBRE, 8964/2020 i 8965/2020, AMBDÒS DE 20 D’OCTUBRE, 9371/2020, DE 27
D’OCTUBRE i 9508/2020, DE 30 D’OCTUBRE, DE MESURES EXTRAORDINÀRIES
RELACIONADES AMB LA COVID-19. AJT/48939/2020

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

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa – Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VISTOS els Decrets d’Alcaldia següents:
Decret núm. 8844/2020, de 16 de d’octubre, pel qual s’adopten mesures preventives per fer
front a nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió d’abast comunitari.
Decret núm. 8964/2020, de 20 d’octubre, pel qual s’amplien les mesures preventives
adoptades pel Decret anterior.
Decret núm. 8965/2020, de 20 d’octubre, pel qual es cedeix, de forma temporal, l’ús de 20
ordinadors a l’Institut Escola Puig Gairalt.
Decret núm. 9371/2020, de 27 d’octubre, pel qual es modifiquen i s’amplien les mesures
preventives adoptades per Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre.
Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, pel qual s’adopten noves mesures preventives i
es deixa sense efecte els Decrets d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, núm.
8964/2020, de 20 d’octubre i núm. 9371/2020, de 27 d’octubre.
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 9 de novembre de 2020.
A proposta de l’Alcaldia – Presidència, previ dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- Els decrets dictats per l’Alcaldia – Presidència de mesures extraordinàries com a
conseqüència de la COVID-19, la part dispositiva dels quals és, literalment, les següents:
A)Decret núm. 8844/2020, de 16 de d’octubre, pel qual s’adopten mesures preventives per
fer front a nous brots epidemiològics i noves cadenes de transmissió d’abast comunitari
(exp. 48939/2020), la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de
la Resolució SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, incloent les seves possibles pròrrogues,
les mesures preventives següents:
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1. Tancament d’equipaments, serveis i espais públics següents:
Els mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i el de “Los Pajaritos” dels
diumenges a La Florida.

infantils.

, els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts
escèniques i musicals, cinema o exposicions (centres culturals, Centre d’Art
Tecla Sala, Fundació Arranz Bravo, Teatre Joventut i Auditori Barradas i
similars).
2. Suspensió de les activitats següents:
La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes
majors.
3. Altres mesures:
Es limita al 50% l’aforament dels recintes on es celebrin matrimonis civils, havent
de respectar-se la distància mínima interpersonal d’1’5 metres.
S’ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a
L’Hospitalet durant el període de vigència d’aquest Decret, a excepció de les
competicions oficials d’àmbit estatal, internacional i professionals. Es
permeten els entrenaments de dilluns a divendres, d’acord amb els convenis
subscrits amb l’Ajuntament per part de les entitats esportives, complint en tot
moment les mesures sanitàries establertes, i complint els criteris d’accés a les
instal·lacions esportives.
Es suspenen les activitats de restauració als locals i establiments de les
instal·lacions esportives municipals.
Es limita al 50% l’aforament de les instal·lacions i equipaments esportius
municipals, sempre que estiguin supervisats, hi hagi control d’accés i es
compleixin les indicacions dels plans sectorials aprovats pel Comitè de
Direcció del Pla d’Actuació del PROCICAT.
Es tanquen els equipaments esportius municipals que no estiguin supervisats,
com a les pistes poliesportives a l’aire lliure a l’espai públic, pistes de
petanca, pistes d’skate i similars.
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A..”
B)Decret núm. 8964/2020, de 20 d’octubre, pel qual s’amplien les mesures preventives
adoptades pel Decret núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, la part dispositiva del qual és,
literalment, la següent:
“PRIMER.- AMPLIAR les mesures preventives adoptades pel Decret d’Alcaldia núm.
8844/2020, de 16 d’octubre, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència
de la Resolució SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, modificada per la Resolució
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SLT/2568/2020, de 19 d’octubre, en el sentit d’incloure la suspensió de les activitats
cíviques i comunitàries grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol
equipament municipal, ja sigui directament o mitjançant cessió a tercers (centres o
casals cívics o culturals, casals de gent gran, hotels d’entitats i similars), llevat que es
facin per mitjans electrònics. Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i
activitats d’intervenció socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants,
adolescents i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció
social i personals permeses per la Resolució SLT 2546./2020, de 15 d’octubre,
modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre (menjadors socials,
perruqueria o podologia).
SEGON.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
TERCER.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
QUART.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals,
a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
C)Decret núm. 8965/2020, de 20 d’octubre, pel qual es cedeix, de forma temporal, l’ús de 20
ordinadors a l’Institut Escola Puig Gairalt, la part dispositiva del qual és, literalment, la
següent:
“PRIMER.- CEDIR a l’Institut Escola Puig i Gairalt l’ús a precari de 20 ordinadors portàtils
que s’identifiquen seguidament fins a la reposició dels ordinadors sostrets i que
finalitzarà, en qualsevol cas, amb la finalització del curs 2020-2021 i amb les condicions
següents:
Equip
N. Sèrie
Fabricant
Model
1. U4662 CND5304GL6 HP PROBOOK 450 G2
2. U4666 CND5304GL7 HP PROBOOK 450 G2
3. U4667 CND5304GKJ HP PROBOOK 450 G2
4. U4670 CND5304GKK HP PROBOOK 450 G2
5. U4684 CND5304GL1 HP PROBOOK 450 G2
6. U4685 CND5304GKV HP PROBOOK 450 G2
7. U4686 CND5304GL5 HP PROBOOK 450 G2
8. U4854 5CD6416V4C HP PROBOOK 450 G3
9. U4855 5CD6416V3X HP PROBOOK 450 G3
10. U4856 5CD6416V4B HP PROBOOK 450 G3
11. U4857 5CD6416V4R HP PROBOOK 450 G3
12. U4858 5CD6416V4H HP PROBOOK 450 G3
13. U4859 5CD6416V4L HP PROBOOK 450 G3
14. U4861 5CD6416V3N HP PROBOOK 450 G3
15. U4862 5CD6416V41 HP PROBOOK 450 G3
16. U4863 5CD6416V3M HP PROBOOK 450 G3
17. U4864 5CD6416V4S HP PROBOOK 450 G3
18. U4866 5CD6416V47 HP PROBOOK 450 G3
19. U4869 5CD6416V4T HP PROBOOK 450 G3
20. U4873 5CD6416V43 HP PROBOOK 450 G3
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SEGON.- ESTABLIR les següents condicions a la cessió:
a)L’autorització no és transmissible a tercers.
b)La cessió d’ús és gratuïta.
c)El cessionari tindrà l’obligació de conservar-los i de realitzar-hi les reparacions i les
millores necessàries i respondrà davant l’Ajuntament pels danys o perjudicis
causats als seus béns o drets quan hagués concorregut dol, culpa o negligència
greu, en els termes previstos en l’article 174 del Reglament de Patrimoni. En el
cas de pèrdua o robatori el cessionari vindrà obligat a compensar econòmicament
a l’Ajuntament per un import equivalent al valor d’un ordinador de les
característiques que es van cedir.
d)El cessionari està obligat a utilitzar els ordinadors d’utilitzar el bé segons la seva
naturalesa i de lliurar-lo en l’estat en què es rep.
e)L’ajuntament podrà d’inspeccionar el bé objecte d’autorització, per garantir que és
usat d’acord amb els termes de l’autorització.
f) Seran causes d’extinció:
Incapacitat sobrevinguda de l’usuari o concessionari/ individual o extinció de la
personalitat jurídica.
Falta d’autorització prèvia en els casos de transmissió o modificació, per fusió,
absorció o escissió, de la personalitat jurídica de l’usuari o concessionari.
Caducitat per venciment del termini.
Mutu acord.
L’incompliment greu de la obligació de conservació dels ordinadors.
Desaparició del bé o esgotament de l’aprofitament.
Desafectació del bé.
La revocació unilateral, sense dret a indemnitzacions, per raons d’interès públic
i, en tot cas quan l’Ajuntament els requereixi per a les necessitats del propi
Ajuntament.
TERCER.- ESTABLIR que el lliurament dels ordinadors haurà de ser formalitzat
mitjançant una acta de lliurament i recepció dels mateixos. La signatura de l’acta
implicarà l’acceptació de les condicions per part del cessionari.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia,
òrgans directius, caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Institut Escola Puig i Gairalt, al Departament
d’Educació de la Generalitat de Catalunya, als/a les portaveus dels grups polítics
municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament.”
D)Decret núm. 9371/2020, de 27 d’octubre, pel qual es modifiquen i s’amplien les mesures
preventives adoptades per Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, la part
dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- MODIFICAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de
les Resolucions SLT 2546/2020, de 15 d’octubre i SLT/2620/2020, de 25 d’octubre,
incloent les seves possibles pròrrogues, la mesura preventiva recollida a l’apartat 1 de la
part resolutiva del Decret d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 15 d’octubre, referit al
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tancament d’equipaments, serveis i espais públics, de la forma següent:
On es diu:
A les 23 hores, els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts
escèniques i musicals, cinema o exposicions (centres culturals, Centre d’Art
Tecla Sala, Fundació Arranz Bravo, Teatre Joventut i Auditori Barradas i
similars).
Ha de dir:
A les 22 hores, els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts
escèniques i musicals, cinema o exposicions (centres culturals, Centre d’Art
Tecla Sala, Fundació Arranz Bravo, Teatre Joventut i Auditori Barradas i
similars).
SEGON.- AMPLIAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de les
Resolucions SLT 2546/2020, de 15 d’octubre i SLT/2620/2020, de 25 d’octubre, incloent
les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives adoptades per Decret d’Alcaldia
núm. 8844/2020, de 15 d’octubre, en el sentit d’afegir a l’apartat 1 de la part resolutiva
del citat Decret la següent:
L’horari d’obertura al públic de les instal·lacions i equipaments esportius
municipals serà el corresponent a cada activitat, sense que en cap cas pugui
superar les 21.00 hores.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
E)Decret núm. 9508/2020, de 30 d’octubre, pel qual s’adopten noves mesures preventives i
es deixa sense efecte els Decrets d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, núm.
8964/2020, de 20 d’octubre i núm. 9371/2020, de 27 d’octubre, la part dispositiva del
qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d’aquest Decret i durant el termini de vigència de
les Resolucions SLT 2546./2020, de 15 d’octubre, SLT/2568/2020, de 19 d’octubre,
SLT/2620/2020, de 25 d’octubre i SLT/2700/2020, de 29 d’octubre, incloent les seves
possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Tancament d’equipaments, serveis i espais públics següents:
Els recintes on es desenvolupen activitats culturals d’arts escèniques i musicals
com ara teatres, cinemes, auditoris o similars, tant en recintes tancats com a
l’aire lliure (centres culturals, Teatre Joventut, Escola Municipal de MúsicaCentre de les Arts, l’equipament d’Innovació Social Torre Barrina i similars.
L’Auditori Barradas, el Centre d’Art Tecla Sala i la Fundació Arranz Bravo es
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tanquen llevat els espais destinats a exposicions).
Les instal·lacions i equipaments esportius, llevat els centres de tecnificació i
rendiment esportius, els que acollin entrenaments i competició professional,
estatal i internacional i les activitats que, si s’escau, clarifiqui com a permeses
el PROCICAT.
A les 20:00 hores, els parcs i jardins de titularitat pública i les àrees de joc
infantils.
2. Suspensió de les activitats següents:
Les activitats de lleure infantil i juvenil i les activitats cíviques i comunitàries
grupals de caràcter presencial realitzades en qualsevol equipament
municipal, ja sigui directament o mitjançant cessió a tercers (centres o casals
cívics o culturals, casals de gent gran, hotels d’entitats i similars), llevat que
es facin per mitjans electrònics.
Resten exclosos d’aquesta suspensió els programes i activitats d’intervenció
socioeducativa, lleure educatiu i d’educació en el lleure d’infants, adolescents
i programes de suport juvenil, així com aquelles altres activitats d’intervenció
social i personals permeses per la Resolucions SLT 2546./2020, de 15
d’octubre, modificada per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre i
SLT/2700/2020, de 29 d’octubre (menjadors socials, perruqueria o podologia).
La celebració presencial de congressos, convencions, fires comercials i festes
majors.
Les activitats de restauració als locals i establiments de les instal·lacions i
equipaments municipals.
3. Limitacions:
Es limita al 30% l’aforament dels mercats ambulants dels divendres a Bellvitge i
“Los Pajaritos” dels diumenges a La Florida, així com els recintes on es
celebrin matrimonis civils.
Es limita al 33% l’aforament dels arxius, museus, sales d’exposicions (espais
destinats a exposicions del Centre d’Art Tecla Sala i de la Fundació Arranz
Bravo) i centres de creació i arts visuals municipals, sense que en cap cas es
puguin organitzar en aquests espais altres activitats culturals amb presència
de públic.
Es limita l’accés a les biblioteques municipals a la recollida i lliurament de
documents reservats per al préstec.
Amb caràcter general, es limita l’horari d’obertura al públic de les activitats
permeses a la franja entre les 06:00 i les 21:00 hores, llevat les activitats
culturals permeses que podran obrir entre les 06:00 i les 22:00 hores.
4. Altres mesures:
S’ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a
L’Hospitalet de Llobregat, llevat les competicions oficials d’àmbit estatal,
internacional i professionals, que s’han de celebrar sense assistència de
públic.
SEGON.- DEIXAR SENSE EFECTE, des de la data d’aquest Decret, els Decrets
d’Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d’octubre, núm. 8964/2020, de 20 d’octubre i núm.
9371/2020, de 27 d’octubre.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc,
en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases
de Règim local.
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CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, òrgans directius,
caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, Gabinet d’Alcaldia,
òrgans directius, caps de serveis municipals i coordinadors de Districtes.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga, Gestió
d’Equipaments Municipals, S.A.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 3 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 3.-DICTAMEN PER ATORGAR A LA SRA. NÚRIA ESPERT ROMERO, LA
MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET. (EXP. 4162/2020)
SRA. ALCALDESSA
No em consta tampoc cap intervenció. Si? Per part d’Esquerra Republicana Sr. García.

SR.GARCIA ACERO (ERC-AM)
Bàsicament manifestar que votarem a favor. Aquest merescut reconeixement a Núria
Espert, una persona hospitalenca nascuda al barri de Santa Eulàlia que es considera una de
les millors actrius dels nostres temps i que al llarg de la seva trajectòria professional, també
ha tingut un gran nombre de premis i distincions a nivell mundial.
Podem afirmar que Núria Espert és una de les persones internacionals que han nascut a la
nostra ciutat, i de la que tots els riberencs i riberenques de L’Hospitalet, ens en sentim molt
orgullosos.
Amb aquesta aprovació d’aquest dictamen d’atorgar aquesta distinció màxima de la nostra
ciutat, com és la Medalla d’Honor de L’Hospitalet, és un acte de reconeixement a una dona
que porta des dels sis anys sobre els escenaris i que també és un referent, no únicament de
la nostra ciutat, sinó també del nostre país i una de les millors actrius de l’escena a nivell
mundial.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquest dictamen.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 3 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, 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, i que es transcriu a continuació:
“L’Alcaldia, en exercici de les facultats que li atorga l’article 19.3 del Reglament Municipal
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d’Honors i Distincions, vigent, sotmet a la Comissió Permanent de Presidència el present
dictamen per a la seva posterior aprovació pel ple municipal:
ATÈS que l’article 3 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, aprovat, en forma de
Text Refós el 12 de juny de 2007, l’entrada en vigor del qual va tenir lloc el 13 d’agost de
2007, preveu entre els honors i distincions que pot conferir aquest Ajuntament, per premiar
mèrits especials o serveis extraordinaris prestats a la ciutat, entre d’altres LA MEDALLA
D’HONOR DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 614/2020, de 22 de gener, es va incoar expedient
per a la concessió d’aquest títol honorífic de distinció ciutadana d’acord amb el procediment
que es disposa al Capítol Sisè (articles 18 a 21) del Reglament Municipal d’Honors i
Distincions, al temps que es va procedir a efectuar el nomenament de l’Instructor i la
Secretària.
VIST que l’article 13 del mateix text reglamentari preveu que la medalla de la ciutat és un
reconeixement municipal creada per a premiar mèrits extraordinaris que concorrin en
personalitats, entitats o corporacions, siguin nacionals o estrangeres, per haver prestat
servei o dispensat honor a la ciutat.
ATÈS que l’Instructor de l’expedient Sr. Francesc J. Belver Vallés, prèvia les diligències
oportunes, ha formulat en data 27 de febrer de 2020 proposta de resolució a l’alcaldia de
concessió de la Medalla d’honor, en la categoria d’or, a la Sra. Núria Espert Romero, en el
termes que figuren a continuació:
“Núria Espert i Romero, va néixer l’11 de juny de 1935 al barri de Santa Eulàlia de
L’Hospitalet. Va començar al teatre amb només 13 anys, a la Companyia Titular Infantil
del Teatre Romea, i poc temps desprès va obtenir el seu primer èxit amb la
representació de Medea al Teatre Grec de Barcelona. Des dels seus inicis, han
transcorregut més de 71 anys, essent la seva actuació més recent, la representació de
“Romancero Gitano” del passat mes de gener al teatre que la va veure debutar.
La biografia adjunta acredita una vida dedicada al teatre i la transmissió de la cultura,
així com una trajectòria plena d’èxits nacionals i internacionals. La consideració social i
institucional de la Núria Espert i Romero com a la Gran Dama del Teatre, és l’exemple
que millor resumeix el paper que la seva figura ha tingut i té en l’àmbit cultural d’aquí i
d’arreu del món.
A tall de resum, la seva extensa biografia reflecteix el tarannà d’una persona que a la
professió teatral ha fet de tot: actriu, directora, empresària... Ha estat la primera dona
que va interpretar el paper de Hamlet a Espanya. La seva carrera representa el
compromís amb el seu temps, el seu país i la cultura, posant a l’abast del públic a
autors coneguts com García Lorca i d’altres totalment desconeguts. Sempre,
acompanyada dels més prestigiosos directors d’escena, assumint riscos artístics i
polítics, com els viscuts durant el franquisme, i portant la seva veu als principals
escenaris del territori nacional i internacional però també a d’altres no tant coneguts.
Al llarg de la seva prolífica trajectòria, la Núria Espert i Romero ha rebut més de 100
premis nacionals i internacionals. Entre aquests, destaquen el Princesa d’Astúries de
les Arts el 2016, el Premi Nacional de Cultura de Catalunya de 2015, la Creu de Sant
Jordi de la Generalitat i la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts l’any 1983 o l’Ordre
de les Art i les Lletres de França i el Comendadora d’Itàlia. Tots ells, guardons, que en
la seva màxima expressió, reconeixen la figura i el paper que l’artista i directora ha
tingut i té a l’àmbit cultural nacional i internacional.
En aquesta línia, l’any 1959, la ciutat de L’Hospitalet li va concedir la distinció de Filla
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Predilecta. I, al carrer Buenos Aires, al barri de Santa Eulàlia, hi ha un placa que
recorda la casa que la va veure néixer. Des de llavors, el prestigi professional i l’abast
de la figura de la Núria Espert i Romero no ha parat de créixer, honorant i projectant a
nivell nacional i internacional el nom de la ciutat de L’Hospitalet. Tota una trajectòria
que confereixen a la Núria Espert i Romero uns mèrits especials difícilment irrepetibles
que la fan mereixedora de la màxima distinció que pot dispensar la ciutat.
Per tot això, es proposa concedir la Medalla d’Honor de la Ciutat, a la Núria Espert i
Romero, i tal com preveu l’article 13.2 del Reglament d’Honors i Distincions, aquesta
medalla correspongui a la màxima categoria, la medalla d’Or, constituint així, la primera
d’aquesta categoria que la ciutat concedeix a una dona.
A la vista dels motius exposats, aquest instructor eleva a la Sra. Alcaldessa-Presidenta,
la proposta d’atorgament de la Medalla de la Ciutat, en la categoria d’Or, a Núria Espert
i Romero”.
VIST que l’article 19.4 del Reglament Municipal d’Honors i Distincions, preveu que és
competència del Ple, amb el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal dels seus
membres, acordar la concessió dels honors i distincions que s’hi regulen, prèvia la tramitació
del procediment previst reglamentàriament.
VIST l’informe jurídic de la Secretaria general del Ple, de 22 de gener de 2020, (L’H 4/2020)
que figura incorporat a l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ATORGAR la MEDALLA D’HONOR DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET EN LA
CATEGORIA D’OR a la SRA. NÚRIA ESPERT ROMERO en atenció als mèrits que es
recullen en la part expositiva d’aquest acord.
SEGON.- DISPOSAR que el lliurament d’aquest títol, de conformitat amb el que preveu
l’article 16 del Reglament d’Honors i Distincions, es portarà a terme en acte públic i solemne
el dia i hora que es determini per Decret de l’Alcaldia Presidència.
TERCER.- INSCRIURE un extracte de l’acord, referit a l’atorgament d’aquest honor en el
Llibre registre d’Honors i Distincions d’aquest Ajuntament. El títol és de caràcter honorífic, i
no genera cap tipus de dret econòmic o administratiu, de conformitat amb el que disposa
l’article 4 del Reglament d’Honors i Distincions.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord a la Sra. Núria Espert Romero.
CINQUÈ.- TRASLLADAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, als/a les Portaveus dels
Grups Polítics, al Gabinet de l’Alcaldia i a la Secretaria General del Ple de l’Ajuntament, als
efectes legals oportuns.”

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.

PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÒMICA, JOVENTUT I ESPORTS
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ACORD 4.-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 50 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 154/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/56021/2020
SRA. ALCALDESSA
Per part de L’Hospitalet En Comú Podem-En Comú Guanyem, Sra. Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Disculpi Alcaldessa que avui, es veu que torno a tenir algun problema tècnic i no acabava
de funcionar bé.
Alguna qüestió relacionada amb aquesta modificació de crèdit, més enllà de reflexions que
hem fet en anteriors plens virtuals respecte a la nostra consciència de que l’impacte de la
pandèmia doncs no permetria executar el pressupost aprovat i el nostre tradicional
posicionament respecte a l’oposició al recolzament excessivament freqüent d’aquesta
tècnica.
Però definint-nos des de la concepció de la procedència i destinació del crèdit i de la prioritat
política que defineix i no tant de la modalitat emprada. Doncs, qüestions totes elles que
donarem per reproduïdes a altres punts de l’ordre del dia, aquest dictamen relatiu a la
modificació del crèdit número 50, per import de 407.200 euros per al pagament de
l’expropiació d’una finca ubicada al carrer Josep Molins. En primer lloc una pregunta, si ens
podrien confirmar la seva ubicació exacta. Si us plau perquè mentre el document de retenció
de crèdit ubica al número 43 del carrer Josep Molins, l’informe de la unitat pressupostària el
situa al número 23. Potser n’hi ha hagut algun canvi de numeració al carrer o hi ha hagut
alguna situació d’aquestes característiques. Però en qualsevol cas, no queda prou clar.
Més enllà d’aquesta qüestió merament anecdòtica, de l’expedient se’n desprèn que davant
de les males condicions en què es troba l’immoble, els propietaris estan disposats a la seva
expropiació Suposem doncs que amb la finalitat de no assumir costos derivats de la seva
possible demolició al seu cas o activitats de conservació. I si amb la possibilitat d’obtenir un
just preu que suposi algun tipus de compensació.
I se’ns indica la urgència de la seva execució per evitar una possible ocupació que aconsella
no esperar a l’exercici següent. La utilitat per l’actual propietat resulta clara, el que no se’ns
detalla, és la possible utilitat que aquesta expropiació, ja perdonaran el nostre
desconeixement, pugui comportar per a la ciutat i per les seves veïnes.
No deixa de ser sorprenent aquesta actitud pel que fa a aquesta finca en concret, mentre en
canvi a alguns propietaris se’ls hi requereix fins i tot si cal per via d’edictes publicats al
Butlletí Oficial de la província o l’adopció de mesures de seguretat necessàries per garantir
la solidesa de l’immoble, com és el cas recentment de la finca ubicada al número 62, del
carrer de Rosselló, després d’una visita corresponent a l’informe tècnic, extractes dels quals
són publicats al Butlletí Oficial de la província el passat 23 de novembre.
Aquí en canvi, no se’ns aporta cap informe, no s’acredita cap valoració de caràcter tècnic,
sense cap d’aquests preàmbuls s’ha decidit expropiar.
Doncs degut al cost econòmic que implica l’operació, donat el fet que el finançament és
resultat a la baixa d’un crèdit que tenia una finalitat destinada a un equipament inicialment
assignat per a Benestar Social i donat que no disposem de prou informació per valorar la
possible utilitat pública o interès social de l’operació així com tampoc sobre l’estat real de
l’immoble en base a les consideracions anteriors, L’Hospitalet en Comú Podem ens
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abstindrem. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
No hi havia cap intervenció més? Sí, per part de Ciutadans.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Un comentario sobre el punto cuatro. Votaremos a favor del expediente de expropiación del
edificio en estado ruinoso.
Para ese tipo de actuaciones siempre tendrá nuestro apoyo. No como supongo el caso de la
plaza Camilo José Cela, una zona calificada como verde, ¿se edificará? Compensando esa
zona verde perdida con parterres, por poner un ejemplo. Esas prácticas que nosotros
creemos se tendrían que abandonar.
Eso sí, queríamos saber si nos podían aclarar que ha pasado con el local de Benestar
Social del distrito tres. Muchas gracias.

SRA. ALCALDESSA
No em consta cap intervenció més. Li donaria la paraula al Sr. Belver perquè faci els
aclariments necessaris.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Molt ràpid. La ubicació com deia la Sra. Lozano, és al carrer Josep Molins número 23, és el
que consta a l’expedient de la modificació.
A tota aquella zona de Josep Molins s’ha fet tota una sèrie d’intervencions i quedaven
encara alguna intervenció en alguna finca, allò el que fa és donar un servei de vialitat i de
nova urbanització.
La idea és que a la que queda buida una finca, intentar que no s’ocupi. De manera que
podem procedir a l’esponjament d’ordenació de tot aquell territori on també saben, té una
funcionalitat d’accés al que és va anomenar la Porta Nord.
I a més a més en les tasques d’enderroc s’han de produir sempre en aquests casos. Quan
una altra finca tomba ha tingut la mateixa consideració?, en el moment que no hi hagi
calendari lectiu d’escola, ja que està colindant a l’entrada de l’escola, justament al costat.
Per tant que es pugui fer tot l’enderroc amb garanties de no tenir cap imprevist de cara a
l’escola i l’autorització dels patis de la mateixa.
Respecte al local dels Serveis Socials que deia el Sr. Rainaldo Ruiz, es va fer una previsió
perquè es va fer tota una sèrie d’actuacions per poder traslladar els serveis socials a un nou
local. Però finalment en aquell local una vegada analitzat en profunditat tot el que havia de
ser el pla d’usos i la distribució, evacuacions i tot un seguit de condicionants que requereix
una instal·lació d’aquestes característiques, vam veure que el local no reunia totes les
característiques al 100% d’aquestes condicions, i per tant, es va desestimar poder fer la
compra d’aquell local.
Per tant, el crèdit estava reservat, no tenim un local definitiu i per tant el que fem és alliberar
crèdits per poder destinar-ho a alguna cosa que sí podem finalitzar.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 4 de l’ordre del dia, que

…/…

20

s’aprova amb 23 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, Sra./Srs. M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots d’abstenció dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i
Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, i que es transcriu a
continuació:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Presidència, el present
acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 148/2020 de compliment de
la LOEPSF i 149/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 50 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 154/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit Extraordinari (407.200,00 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
114.906,56
0,00 28.895.940,02
8.286.971,89
0,00 98.384.182,60
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00 12.232.221,18
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
58.712.645,28
0,00 320.112.645,28
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL

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

6.073.815,39
5.231.597,56
-1.287.000,00
3.919.259,68
-500.000,00
38.097.645,34

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

2.170.244,93
108.564,18
4.898.518,20
58.712.645,28

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

0,00 96.173.815,39
0,00 116.113.797,63
0,00
1.015.000,00
0,00 22.336.066,00
0,00
0,00
-407.200,00
407.200,00 46.559.036,14
0,00 10.576.798,42
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 320.112.645,28

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

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 5 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 5.-APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 52 DEL
PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 162/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT
DE CRÈDIT. AJT/58387/2020
SRA. ALCALDESSA
Gràcies. Ha demanat la paraula la Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Bien, esta modificación de crédito asciende a un importe de 288.000 euros para
una aportación extraordinaria a La Farga. Nosotros desde el Partido Popular entendemos
que ciertamente la situación a la que se ha visto abocada no solamente La Farga, sino el
contexto general económico pues, hace evidentemente, afrontar medidas extraordinarias.
En este caso el Partido Popular vamos a votar a favor pero también entendemos que de
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cara al próximo ejercicio 2021 de la Farga, pues evidentemente habrá que plantear todo
nuestro desarrollo económico, dada la circunstancia. Por tanto votaremos a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Quant a la proposta de modificació de crèdit número 52, tenint en consideració la previsió de
pèrdues a la societat municipal de La Farga que poden comprometre els resultats dels
comptes i a posar en crisi la pròpia continuïtat de la mateixa, segons la legislació mercantil.
Atenent al fet que l’origen de les pèrdues és la no prestació de serveis a tercers, com a
resultat de la suspensió d’esdeveniments associada a les mesures de salut pública per la
pandèmia de la COVID-19, motiu que també ha originat a més a més una nul·la ocupació
dels mateixos espais per part del mateix Ajuntament.
Un dels seus principals clients, si em permeten aquest terme, així com la merma general del
seu volum de negoci com a resultat de l’adopció de diverses mesures municipals per fer
front a l’emergència sanitària.
Si considerem que encara no s’ha abonat l’aportació econòmica dotada pressupostàriament
corresponent a l’exercici en curs, així com el fet que la dotació resulta insuficient en la xifra
que es fa referència a l’expedient per a la cobertura de les pèrdues previstes, tenint en
compte la seva naturalesa la societat municipal i la necessitat de rebre una transferència
patrimonial per compensar pèrdues així com el finançament de la mateixa amb una partida
inicialment destinada a l’amortització de crèdits a llarg termini.
Malgrat l’habitual punt de vista de L’Hospitalet en Comú Podem respecte a l’ús de la tècnica
de la modificació de crèdit, en atenció a les consideracions efectuades ens pronunciarem
favorablement respecte a aquesta modificació de crèdit.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Bàsicament per manifestar que votarem a favor d’aquest
dictamen. D’una modificació de crèdit de més de 288.000 euros degut doncs a que des de
l’Ajuntament hem de sufragar les pèrdues que malauradament tindrà La Farga durant
aquest exercici.
Unes pèrdues motivades per aquesta crisi sanitària que està provocant una crisis social i
econòmica i que ha fet que moltes de les fires que hi havia programades en aquest centre
de La Farga de L’Hospitalet s’hagin suspès.
Esperem que aquesta recuperació que mica en mica anem tenint i possiblement la vacuna
que puguem tindre l’any vinent pugui fer que La Farga pugui tornar a ser un referent de les
fires sobretot aquelles fires petites i un dels motors econòmics d’aquesta ciutat.
També com han manifestat altres companys del consistori i altres grups municipals,
esperem que en els pressupostos de La Farga es pugui ja incloure partides per poder
sufragar aquestes pèrdues, les possibles pèrdues que hi pugui haver l’any vinent sobretot
en els primers mesos de l’any 2021.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 5 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
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“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2020, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 153/2020 de compliment de
la LOEPSF i 154/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 52 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 162/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdit (288.576,00 euros); i d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
114.906,56
0,00
8.768.901,39
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.669.849,33
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
59.194.574,78
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
6.073.815,39
0,00
5.713.527,06
0,00
-1.287.000,00
0,00
3.919.259,68
288.576,00
-500.000,00
0,00
38.097.645,34
0,00
2.170.244,93
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
-288.576,00
59.194.574,78
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.895.940,02
98.866.112,10
5.486.795,10
0,00
12.232.221,18
31.398.692,75
21.576.007,19
320.594.574,78
DEFINITIU
96.173.815,39
116.595.727,13
1.015.000,00
22.624.642,00
0,00
46.559.036,14
10.576.798,42
7.159.613,50
19.889.942,20
320.594.574,78
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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.

ACORD 6.-DESAFECTACIÓ DEL DOMINI PÚBLIC DEL LOCAL DE PROPIETAT
MUNICIPAL SITUAT AL CARRER NARANJOS, 73-75, BAIXOS 2. AJT/1480/2020
SRA. ALCALDESSA
No sé si hi ha cap intervenció, només tinc constància de la Sra. Lozano.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Si gràcies Alcaldessa. Quant a la desafectació del local del carrer de Naranjos és un bé de
domini públic del qual és propietari l’ajuntament, la comunitat de propietaris va adoptar la
decisió d’instal·lar un ascensor i així mateix com a part de l’acord es va decidir exceptuar a
l’Ajuntament dels costos d’instal·lació, com del manteniment de la mateixa.
A canvi de la cessió d’una superfície, la veritat és que molt petita de poc més d’un metre
quadrat com a única solució tècnica viable per a la seva instal·lació. Els serveis municipals
van condicionar la cessió al trasllat de les instal·lacions elèctriques i l’adequació del local i la
comunitat va acceptar aquestes condicions.
Pel que fa a l’acord de la comunitat de propietaris res a objectar reuneix el quòrum i la
majoria necessàries i per tant tot correctíssim.
I així mateix ha quedat prou acreditat tècnicament que la constitució de la servitud és l’única
manera de remoure les barreres arquitectòniques a la finca objecte del present dictamen.
L’exempció de pagament i de les quotes de manteniment i conservació semblen constituir
una prestació prou adequada per a la constitució de la servitud.
Entrant al fons de l’assumpte, a més a més com a poder públic, doncs correspon a
l’Ajuntament contribuir a remoure obstacles a la igualtat de la ciutadania també per motius
d’accessibilitat en els termes de la Llei d’Accessibilitat de Catalunya que preveu entre els
seus objectius garantir l’autonomia, la igualtat d’oportunitats i no discriminació de les
persones per motius de discapacitat o dificultats d’interacció amb l’entorn.
Per tant, en base a les consideracions efectuades L’Hospitalet en Comú Podem ens
pronunciarem favorablement respecte a aquest punt de l’ordre del dia. Moltes gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 6 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
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“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a
dictamen de la Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació
pel Ple:
ATÈS que l’Ajuntament és propietari de l’immoble ubicat a l’edifici de propietat horitzontal
situat al carrer Naranjos, 73-75, planta baixa porta 2a., inscrit actualment en el Llibre
Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, en el foli 161, del volum 8.1, amb la qualificació
jurídica de bé de servei públic i inscrit al Registre de la Propietat núm. 6 de l’Hospitalet de
Llobregat al volum 1029, llibre 109, secció 3ª, foli 45, inscripció 2ª, de la finca 12.245.
ATÈS que d’acord amb l’escriptura de compravenda del local de data 31 d’octubre de 1986
el local es va adquirir per instal·lar un centre obert de joves.
ATÈS que des de l’any 2008 el local ha estat ocupat per l’entitat FESOCA (Federació de
Persones Sordes de Catalunya) en virtut de diverses llicències d’ocupació temporal per ser
destinat a realitzar una activitat adreçada a la població de l’Hospitalet, en la que s’inclouen
diferents tipus de serveis i assessorament a persones sordes, als seus familiars i a la
població en general, per tal d’afavorir la integració. En l’actualitat mitjançant la resolució del
Tinent d’alcaldia d’Hisenda i Serveis Centrals número 2682/2017, de 29 de març, continua
ocupant el local, finalitzant el termini atorgat el pròxim 28 de març de 2021.
ATÈS que segons l’informe de la cap de patrimoni que consta a l’expedient, l’esmentat local
des de l’any 2008 no està sent destinat a cap servei públic de competència local i no hi ha
cap previsió que l’esmentat immoble sigui necessari per a la prestació d’altres serveis
públics de titularitat municipal.
VIST que la comunitat de propietaris de la finca en sessió de 7 de juny de 2017 va acordar
aprovar la instal·lació d’un ascensor per permetre l’accessibilitat de la finca i que al mateix
acord s’ha excepcionat a l’ajuntament del pagament de les despeses de la instal·lació i les
despeses de manteniment i conservació de l’ascensor a canvi que cedeixi la superfície de
1,06m² de la finca de la seva titularitat per ampliar el vestíbul.
VIST l’informe emès per l’arquitecte tècnic redactor del projecte d’instal·lació de l’ascensor,
de 10 d’octubre de 2019, que consta a l’expedient, la única viabilitat per a la correcta
eliminació de barreres arquitectòniques a la finca, és l’ocupació del local situat en la planta
baixa de l’immoble, i recolzar-lo en el forjat de l’aparcament.
VIST l’informe de l’arquitecta municipal del Servei d’Obres i Manteniment d’Edificis
Municipals de 10 de juny de 2020, en el que conclou que no hi ha cap inconvenient tècnic
en quant a la cessió d’una part de la superfície del local municipal, sempre i quan es
traslladin les instal·lacions elèctriques situades en aquest espai afectat, i es facin les
corresponents adequacions per mantenir el funcionament i desenvolupament de les tasques
del local.
ATÈS que l’ocupació per part de la Comunitat de l’espai necessari del local municipal per a
la viabilitat de l’ascensor és possible mitjançant la constitució d’una servitud al seu favor, no
obstant això, i donat que el local es troba qualificat de domini públic, per tal de constituir la
servitud és necessària la desafectació del domini públic de l’esmentat local.
ATÈS que durant el termini d’exposició pública no s’han presentat reclamacions o
al·legacions segons l’informe del Vicesecretari-Secretari Tècnic de la Junta de Govern Local
que consta a l’expedient.
VIST que es va atorgar a FESOCA (Federació de Persones Sordes de Catalunya), en la
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seva condició d’interessat un tràmit d’audiència per un període de 10 dies hàbils per al·legar
i presentar els documents que considerés convenients.
ATÈS en data 19 d’octubre de 2020, mitjançant escrit registrat d’entrada amb el número
E/79166/2020, FESOCA ha presentat les següents al·legacions:
“1. Que les obres a realitzar tinguin lloc en el mínim temps possible en la línia de resposta
de la Sra. Vila, havent consultat prèviament a un tècnic d’Edificis Municipals.
2. Que en el cas imprevist d’haver-se d’allargar es pugui donar una solució a l’entitat per
part de l’Ajuntament de l’Hospitalet per tal que els nostres serveis no quedin interromputs en
excés amb les greus conseqüències que això comportaria.
3. Que ens puguin avisar amb temps d’antelació de l’inici i finalització de les esmentades
obres per procedir a organitzar extraordinària i temporalment els nostres serveis.
4. Que una vegada s’hagi fer la requalificació jurídica del local i fetes les obres es renovi la
cessió del local a favor de la nostra entitat amb unes millors condicions temporals.
En aquest sentit, ha quedat palès que el funcionament dels nostres serveis constitueixen un
molt bon exemple de bones pràctiques inclusives que està sent possible, a banda de pel
treball dels professionals, per la bona disposició i sensibilitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet,
que observa i incorpora en la seva actuació la normativa sobre accessibilitat i coadjuva al
reconeixement i garantia dels drets de les persones sordes.”
ATÈS que les esmentades al·legacions no afecten a la proposta de resolució relativa a la
desafectació, però que han de ser tingudes en compte per l’òrgan competent als efectes
d’iniciar els procediments que corresponguin per a l’establiment del dret real de servitud i
l’atorgament d’un nou títol jurídic a l’entitat, o be es procedeixi a la revocació de l’actual, si
s’escau.
VISTOS els informes jurídics de la cap de la secció de Patrimoni, Assegurances i
Responsabilitat Patrimonial.
VIST l’informe de la Secretària General del Ple (LH 34/2020), de 9 de novembre de 2020, en
el qual es fa constar que es competència del Ple amb el quòrum de la majoria simple
l’adopció d’aquest acord, per aplicació de l’article 123.1.p) i 123.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local, i els articles 47.3 i la disposició addicional
onzena de la mateixa norma.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de
Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- DESAFECTAR del domini públic i qualificar com a bé patrimonial el local de
propietat municipal ubicat al carrer Naranjos, 73-75, planta baixa, porta 2ª, inscrit en el llibre
Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament, en el foli 161, del Tom 8.1.
SEGON.- INSCRIURE, la desafectació al llibre Inventari de Béns i Drets de l’Ajuntament de
l’Hospitalet i al Registre de la Propietat.
TERCER.- TENIR per presentades les al·legacions efectuades per FESOCA, actual ocupant
de local, als efectes que siguin tingudes en compte per la Junta de Govern Local, en el
moment de constituir el dret reial de servitud i que per l’òrgan competent es tramiti en favor
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d’aquesta entitat, si s’escau, el nou títol adequat a la nova classificació com a be patrimonial
del local de referència.
QUART.- FACULTAR expressament el Tinent d’alcaldia de l’àrea de Planificació Estratègica
i Econòmica, Joventut i Esports, per tal que porti a terme totes aquelles actuacions i atorgui
els documents necessaris per a l’efectivitat d’aquest acord.
CINQUÈ.- COMUNICAR els presents acords a la Intervenció General, al Servei de Benestar
Social i a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
SISÉ.- NOTIFICAR aquests acords a FESOCA (Federació de Persones Sordes de
Catalunya) i a la Comunitat de propietaris del carrer Naranjos, 73-75, amb indicació dels
recursos corresponents.”

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.

OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL
ACORD 7.-APROVACIÓ DE LA MINUTA DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ “PACTE
LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE L’HOSPITALET
2020-2023”, ENTRE L’AJUNTAMENT, L’UGT CATALUNYA, L’UGT DE L’HOSPITALET,
CCOO DE CATALUNYA, CCOO DE L’HOSPITALET, L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE
L’HOSPITALET I EL BAIX LLOBREGAT (AEBALL) I LA MICRO, PETITA I MITJANA
EMPRESA DE CATALUNYA (PIMEC). AJT/51886/2020

SRA RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Me gustaría hacer una breve presentación del dictamen siete que hace referencia a la
minuta del convenio del Pacto local de ocupación y desarrollo económico de L’Hospitalet en
el mandato 2015 2020. Dictamen que se trae a consideración de este Pleno y por tanto a su
aprobación.
Primero de todo, reivindicar el pacto local que en sus diferentes nomenclaturas, lleva veinte
años siendo una realidad, un ejemplo de conciliación territorial en nuestra ciudad. Veinte
años, entendiéndonos con los sindicatos, UGT, CC.OO, así como la patronal AEBALL
donde en este nuevo pacto que hoy presentamos se suma la patronal Pimec.
No podemos olvidar que nuestra ciudad, la segunda ciudad de Cataluña y motor económico
del país, de ahí, la importancia de este pacto. De la suma de todos los agentes sociales y
empresariales. Un redactado del pacto que se ha desarrollado en circunstancias
excepcionales y complicadas. Desde aquí aprovecho para agradecer a UGT, a CC.OO, a
AEBALL y a Pimec, la predisposición que han tenido para trabajar donde fuera y de la
manera que fuera para llevar adelante este acuerdo.
Todos partíamos de unes ideas previas y ya estábamos iniciando esta negociación del
pacto cuando nos sobrevino la crisis del COVID-19. Éramos conscientes que esto nos
afectaría al planteamiento de este pacto, pero he de decirles que estas ideas iniciales, esos
grandes objetivos, esas premisas con las que partíamos apenas han cambiado. Siguen
siendo las mismas. Lo que sí que ha cambiado en todo caso, es la mayor convicción que
tenemos todos. Y que ahora son más necesarias que nunca y que hay que iniciar acciones
con la mayor urgencia posible y que muchas de estas acciones deben tener una dimensión
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mayor a la inicialmente prevista.
Todas estas medidas convergen en cinco grandes objetivos. El primer objetivo que es
impulsar la reactivación y el desarrollo de la actividad económica, socioeconómica,
vinculado a una economía más sostenible. Un segundo objetivo que es mejorar la
ocupación, la formación, la cualificación profesional adecuada a las necesidades de las
personas, de las empresas. Un tercer objetivo que es fomentar el emprendedor y la
economía social. Un cuarto objetivo que es promover medidas que faciliten la adaptación a
la nueva realidad del trabajo, y un quinto objetivo que es promover medidas de cohesión
social para evitar la exclusión social, la pobreza y la desigualdad.
Estos grandes objetivos desembocan en acciones concretas que recoge el Pacto pero que a
su vez, todos ellos están bajo un marco general concreto y que están alineados a los
grandes proyectos de ciudad.
Por otro lado, como no puede ser de otra manera, están alineados a la consecución de los
objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Para ello, para todo ello, se ha
dotado de estructura y de recursos y se ha consolidado la aportación municipal de un millón
de euros para la realización de todas estas acciones que desprende el pacto local de
ocupación 2020-2023.
Por último, decirles que la constitución territorial de la que se está hablando, este
documento va mucho más allá y que ya estamos trabajando en otras acciones de
coordinación para aprovechar lo mejor que tiene cada organización, como ya hicimos al
principio de la primera hora de la pandemia, donde todas las organizaciones junto con el
Ayuntamiento trabajamos de la mano para asesorar a nuestras empresas, a nuestros
autónomos y a nuestros trabajadores.
Este es un camino que hemos emprendido y en el que lógicamente seguiremos, nada más.

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)
Sra. Alcaldesa, vaya por delante que el Partido Popular votará a favor de este dictamen.
Para nosotros, es una buena noticia que se haya vuelto a subscribir un nuevo Pacto local
para el desarrollo económico de la ciudad. También queremos hacer la crítica que ya
llevaba ya casi un año caducado. Por tanto nosotros queremos aprovechar esta situación
para decir que desgraciadamente ese retraso, lo que ha permitido es adaptar de una
manera más contundente la realidad que estamos viviendo actualmente, pues el tejido
económico de la ciudad de L’Hospitalet.
Es positivo, por tanto como decía la suscripción de un nuevo pacto local de L’Hospitalet y
por tanto es una buena noticia, y más buena noticia es cuando estas políticas, en este caso
económicas, van acompañadas de una dotación económica.
Por tanto nosotros desde el Partido Popular votaremos a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Per nosaltres aquest pacte per l’ocupació resulta en aquests moments un element
fonamental per reactivar el teixit productiu de la nostra ciutat. Des de la nostra preocupació
per l’impacte que la pandèmia està produint en les empreses. Considerem que calen
mesures especials per impulsar els sectors productius. Especial atenció considerem que
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s’ha de tenir al jovent i les persones aturades de més de 45 anys que tenen més dificultats
per trobar un lloc de feina.
Creiem sincerament que entre tots i totes podrem aconseguir aquests objectius i
especialment en un pacte que és molt ample que és de ciutat i que considerem que en
aquest moment és indispensable. Votarem a favor.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Doncs votarem a favor del Pacte local per l’ocupació, un pacte que han desenvolupat i és
l’acord de l’Ajuntament amb les organitzacions sindicals i també amb les diferents
organitzacions empresarials.
Aquest pacte d’aquest any és un pacte més necessari que mai per tal de poder fer front a
aquestes conseqüències de la COVIDd-19 que està provocant malauradament la pèrdua de
llocs de treball. També la pèrdua d’empreses i també les pèrdues molt considerables en
diferents sectors econòmics de la nostra ciutat.
Ara fa uns dies podíem veure un informe fet per la Cambra que manifestava que a
L’Hospitalet s’havien perdut al voltant de més de 300 empreses a la nostra ciutat. I també
veiem una dada preocupant, que l’atur a L’Hospitalet de Llobregat ha augmentat un 34%
referent al setembre de l’any 2019.
Unes dades molt preocupants que hem de ser capaços de revertir amb polítiques concretes
des de les diferents administracions públiques i des de la concertació entre els sindicats i el
teixit empresarial.
Per tant creiem positiu doncs que aquest pacte que avui es presenta en aquest ple serveixi
per reactivar l’economia local per ajudar a la petita i mitjana empresa, per crear ocupació de
qualitat i lluitar també contra la precarietat laboral.
També és necessari en aquesta ciutat començar a posar els fonaments d’un model
econòmic diversificat que aposti per la petita i mitjana empresa que aposti pel comerç
d’aquesta ciutat i també que doni suport a l’economia productiva i creï ocupació de qualitat i
no a l’economia especulativa.
Per tant des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor d’aquest dictamen.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Simplemente agradecer a los partidos políticos municipales el respaldo a este pacto. Como
todos habían dicho, un pacto necesario, más aún ahora con una pandemia, una gran crisis.
Trabajaremos conjuntamente para llevarlo a cabo.

SRA. ALCALDESSA
Doncs jo crec que tots els grups s’han expressat i si no ho han fet, penso que amb el suport
que es dóna en aquest punt posem en evidència que és molt millor, en aquests moments
complicats, la suma del municipi, del món empresarial per trobar solucions, per generar
ocupació i generar noves oportunitats a molts dels nostres ciutadans i ciutadanes.
Per tant agrair en nom de la gent que rebrà tots els aspectes positius d’aquest pacte, agrair
el posicionament positiu de tots els grups.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 7 de l’ordre del dia, que
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s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“La Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Presidència el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament, en sessió celebrada el dia 25/9/2012, va aprovar la minuta
del Conveni de Col·laboració denominat “Acord per l’Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic Local de L’Hospitalet 2012-2015”, entre l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat,
la Delegació territorial de l’UGT de l’Hospitalet, l’UGT Catalunya, la Unió Comarcal de
CCOO del barcelonès, la Unió Local de CCOO de l’Hospitalet i l’Associació Empresarial de
l’Hospitalet i el Baix Llobregat, sent a més a més aquest Conveni de concertació entre els
agents socials de la ciutat continuació de l’aprovat pel Ple de l’Ajuntament en sessió del
8/8/2008, denominat “Pacte Local per a l’Ocupació de l’Hospitalet”.
ATÈS que el Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en sessió celebrada el dia 20/12/2016
(Acord núm. U020401/44), va aprovar la minuta del Conveni de Col·laboració denominat
“Pacte Local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de L’Hospitalet 2016-2019”,
entre aquest Ajuntament, l’UGT Catalunya, l’UGT de l’Hospitalet, CC.OO. de Catalunya i
CC.OO. de l’Hospitalet i l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat
(AEBALL) i que posteriorment va ser esmenat mitjançant Acord del mateix òrgan municipal
núm. U020401/45 en sessió 28/2/2017.
ATÈS que el Pacte Local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de L’Hospitalet
2016-2019 va suposar el compromís de l’Ajuntament de L’Hospitalet de concertació amb els
agents socials i econòmics de la ciutat per promoure la millora de la capacitació professional
i la localització d’activitats econòmiques que generin nova ocupabilitat i/o de millor qualitat,
donar suport al teixit productiu local i als emprenedors i emprenedores per millorar la
competitivitat i el creixement
empresarial de L’Hospitalet, fomentar i promoure la
dinamització del teixit comercial de la ciutat i dels mercats municipals i protegir les persones
consumidores; així com la convicció que, amb la cooperació entre els principals actors i
organitzacions del territori, es procuren més i millors actuacions a favor dels ciutadans/nes i
en benefici del conjunt de la societat.
ATÈS que aquest nou conveni de concertació entre els agents socials de la ciutat es
continuació de l’aprovat pel Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet, en sessió celebrada el dia
20/12/2016 i posteriorment esmenat mitjançant Acord del mateix òrgan municipal núm.
U020401/45 en sessió 28/2/2017.
ATÈS que amb la formalització d’aquest conveni de col·laboració es compliran 20 anys de
recorregut compartit entre l’Ajuntament i els agents socioeconòmics de la ciutat en la seva
aposta per la concertació. La renovació d’aquest Pacte es realitza en un moment de crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia mundial de la Covid-19.
ATÈS que més de 20 anys de concertació i pactes a la ciutat han suposat la millora dels
programes d’ocupació i de la lluita contra la desigualtat d’accés al mercat de treball, així com
una major dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació
d’empreses, el suport a l’economia social i la dinamització sectorial.
ATÈS que en aquest context de concertació, als tres agents participants als pactes anteriors
(UGT Catalunya (la UGT de l’Hospitalet), CCOO de Catalunya (CCOO de L’Hospitalet),
l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)), s’adhereix un nou
agent al Pacte 2020 – 2023 la Micro, Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC) en la
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seva condició de associació empresarial més representativa del territori català, amb
participació directa en més de 430 taules i comissions de treball amb les administracions
públiques i d’altres agents socials.
ATÈS que aquest Pacte té el propòsit de contribuir a aconseguir una ciutat més igualitària i
socialment cohesionada, competitiva i integradora, compromesa amb la reactivació social i
econòmica i els grans projectes de futur.
ATÈS que amb aquest Pacte es vol establir un marc d’intervenció col·lectiu de relació a la
ciutat amb voluntat de col·laboració i compromís de generar un creixement inclusiu,
sostenible i socialment responsable, amb especial èmfasi en les accions de
desenvolupament econòmic, industrial i de serveis, així com en la necessitat de vetllar per la
generació d’ocupació de qualitat, estable i sostenible.
ATÈS que en definitiva es pretén readaptar l’Estratègia territorial de desenvolupament
econòmic i ocupació de l’Hospitalet per al període 2020-2023 a les característiques
actualitzades del mercat de treball local i en els termes de concertació territorial,
desenvolupant una sèrie d’actuacions per tal d’assolir els objectius proposats.
VIST l’informe tècnic emès pel tècnic assessor d’aquesta àrea gestora i el Cap del Servei de
Desenvolupament Econòmic i Turisme on consideren adient i necessari de subscriure el
conveni de col·laboració anomenat “Pacte local per l’Ocupació i el Desenvolupament
Econòmic de L’Hospitalet 2020- 2023” i que es justifiquen en els termes expressats a
l’esmentat informe.
VIST l’informe econòmic emès per la cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de
l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social i pel Cap del Servei de
Desenvolupament Econòmic i Turisme on informen sobre les dotacions de crèdits
pressupostaris per l’ aprovació del Conveni de Col·laboració denominat “Pacte Local per
l’ocupació i el desenvolupament econòmic de L’ Hospitalet 2020-2023”, i que es justifiquen
en els termes expressats a l’ esmentat informe.
VIST l’art. 84.2 lletra “i” de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya que atribueix als governs
locals de Catalunya competències pròpies, entre altres matèries, en el foment de l’ocupació.
VIST l’article 4 del Decret 48/2020, de 24 de març, de desplegament de la Llei 13/2015, del
9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya,
en l’àmbit de la concertació territorial, on es determina que el contingut del la concertació
territorial de les polítiques públiques d’ocupació és el procés d’impuls i diàleg que promou el
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya amb les administracions locals, juntament amb les
organitzacions sindicals i empresarials que tenen la condició legal de més representatives a
Catalunya i, si escau, amb altres agents institucionals i actors rellevants i arrelats per al
desenvolupament socioeconòmic en cada territori.
VISTOS els arts. 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic,
os es regulen la institució dels convenis.
ATÈS que aquesta minuta de conveni recull tot l’estipulat a l’article 49 de la Llei 40/2015,
malgrat que la seva disposició sistemàtica ha estat fruit d’un procés de negociació entre
aquest Ajuntament amb els quatre agents socials signataris del pacte, suposant qualsevol
modificació l’obertura d’un nou procés de negociació.
ATÈS que en relació amb la competència el Decret d’Alcaldia–Presidència núm. 5701/2019,
de 17 de juny, determina al seu acord cinquè, lletra “c” punt 7 que es delega en la Junta de
Govern Local l’aprovació de convenis de cooperació i col·laboració amb altres
administracions públiques o entitats privades previstos a l’article 47 de la Llei 40/2015, de
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Règim Jurídic del sector públic.
ATÈS que el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL), concretament al seu article 174 dedicat als
compromisos de despesa de caràcter pluriennal determina:
a)al seu punt 2 lletra e) que: “Es poden adquirir compromisos per despeses que s’hagin
d’estendre a exercicis posteriors a aquell en què s’autoritzin, sempre que la seva
execució s’iniciï en l’exercici mateix i que, a més, estiguin en algun dels casos
següents: (....) e) Transferències corrents que derivin de convenis subscrits per les
corporacions locals amb altres entitats públiques o privades sense ànim de lucre”.
b)al seu punt 3 estableix que: “El nombre d’exercicis a què es poden aplicar les
despeses esmentades als paràgrafs a), b) i e) de l’apartat anterior no pot ser de
més de quatre. Així mateix, en els casos inclosos als paràgrafs a) i e), la despesa
que s’imputi a cadascun dels exercicis futurs autoritzats no pot excedir la quantitat
que resulti d’aplicar al crèdit corresponent de l’any en què l’operació es va
comprometre els percentatges següents: en l’exercici immediatament següent, el 70
per cent; en el segon exercici, el 60 per cent, i en el tercer i quart, el 50 per cent.”
c)al seu punt 5 es determina que: “En casos excepcionals, el Ple de la corporació pot
ampliar el nombre d’anualitats així com elevar els percentatges a què es refereix
l’apartat 3 d’aquest article.”
ATÈS que la compensació econòmica de 12.000,00 € anuals a cadascú dels quatre agents
socials signants del Conveni Pacte Local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de
L’Hospitalet 2020-2023 i per a cadascun dels exercicis compresos entre 2020 i 2023,
ambdós inclosos, comporta la modificació de percentatges i quanties establertes a
l’esmentat art. 174.3 de la LRHL, la competència per a la tramitació de la aprovació d’aquest
conveni correspon al Ple municipal.
ATÈS que mitjançant Acord del Ple de 21 de juny de 2019 de composició de les diferents
comissions del Ple, s’estableix que correspon a la Comissió Permanent de Presidència
l’estudi i dictamen dels assumptes que s’hagin de sotmetre al Ple o a la Comissió de
competències delegades del Ple en relació a les matèries incloses a l’Àrea d’Ocupació,
Empresa, Turisme i Economia Social.
ATÈS que el Decret 6389/2020, de 3 de juliol, publicat al BOPB de 13 de juliol de 2019, a la
seva resolució vuitena, apartat 2 es determina que es delega a favor dels tinents/tes
d’alcaldia i regidors/res de govern la facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits
als òrgans municipals competents en relació als procediments, activitats i serveis assignats
a la respectiva Àrea o Regidoria de Govern segons el Decret de divisió de les àrees
executives.
ATÈS que el Decret 6387/2020, de 3 de juliol, a la seva resolució segona, epígraf V, punt 1
lletra b), es determina que correspon a l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social la competència sobre l’impuls dels diferents programes i projectes per al foment de
l’ocupació i la formació ocupacional així com la seva supervisió, coordinació i gestió.
VIST l’informe tècnic i la memòria justificativa emesa pel tècnic assessor d’aquesta àrea
gestora i pel Cap del Servei de Desenvolupament Econòmic i Turisme, en compliment de
l’art. 50 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del Sector Públic.
VIST l’informe de la Cap de Secció Administrativa i de Suport a la Gestió de l’Àrea i del Cap
del Servei de Desenvolupament Econòmic i Turisme.
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VIST l’informe jurídic i la documentació que integra l’expedient administratiu.
El Ple, a proposta de la Tinenta d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i
Economia Social, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la minuta del conveni de col·laboració “Pacte Local per l’ocupació i el
desenvolupament econòmic de L’Hospitalet 2020-2023”, entre l’Ajuntament de L’Hospitalet
de Llobregat, l’UGT Catalunya, l’UGT de l’Hospitalet, CCOO de Catalunya, CCOO de
l’Hospitalet, l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL) i la Micro,
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC).
Conveni de col·laboració que es transcriu a continuació:
“CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET, LA UGT
CATALUNYA, LA UGT DE L’HOSPITALET, CC.OO DE CATALUNYA, CC.OO DE
L’HOSPITALET, L’ASSOCIACIÓ EMPRESARIAL DE L’HOSPITALET I EL BAIX
LLOBREGAT I LA MICRO, PETITA I MITJANA EMPRESA DE CATALUNYA
PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE
L’HOSPITALET 2020-2023
UN PACTE CONSOLIDAT SOBRE LA BASE DE LA CONCERTACIÓ LOCAL.
Durant la vigència d’aquest nou Pacte Local es compliran 20 anys de recorregut compartit
entre l’Ajuntament i els agents socioeconòmics en la seva aposta per la concertació. La
renovació d’aquest Pacte es realitza en un moment històric, a principis del 2020: la crisi
sanitària, social i econòmica provocada per la pandèmia mundial de la Covid-19. L’ acció
conjunta i consolidada que ha guiat les principals propostes del Pacte Local per a la
promoció de l’ocupació i el desenvolupament econòmic a L’Hospitalet torna a aportar
respostes adequades a uns nous temps que exigeixen més que mai la concertació territorial.
La cultura de l’acord teixida durant aquest llarg període ha esdevingut un valor intangible
molt preuat per a l’optimització dels recursos, l’obtenció de credibilitat i confiança del nostre
territori. Sobre la base de les aportacions recollides entre els signants, s’han pogut impulsar
propostes adaptades a la realitat de l’Hospitalet i als nous escenaris que han anat
apareixent. Hem apostat per la integració real de les polítiques de desenvolupament
econòmic a escala local, per la generació de noves oportunitats, atenent al marc legislatiu i
competencial i a la necessària concertació de les diferents polítiques amb altres
administracions públiques, especialment les relacionades amb les polítiques d’ocupació.
L’acció concertada engegada pels principals agents socioeconòmics de la ciutat, sumant
sinèrgies amb altres institucions i entitats, ha contribuït a trobar solucions que han donat
resposta a moltes de les preocupacions dels ciutadans i de les empreses, i avançar cap a la
definició de noves estratègies de desenvolupament econòmic i ocupacional.
Més de 20 anys de concertació i pactes a la ciutat posen de relleu la importància i l’impacte
de l’actuació conjunta en l’àmbit local que s’ha traduït en la millora dels programes
d’ocupació i de la lluita contra la desigualtat d’accés al mercat de treball, així com en una
major dinamització de les economies locals mitjançant el foment de la creació d’empreses,
el suport a l’economia social i la dinamització sectorial.
El treball consensuat de planificació i execució d’actuacions orientades a la millora de
l’ocupabilitat de les persones i l’enfortiment del mercat de treball entre l’Ajuntament i els
agents econòmics i socials locals ha estat decisiu per al disseny d’una estratègia integrada
de suma d’esforços i recursos disponibles en el territori. Un repte, que ha estat compartit i
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que s’ha posat com a meta, és posicionar les persones amb les majors i millors condicions
d’accés al mercat de treball, millorant la seva qualificació professional, l’ajust entre oferta
formativa i la demanda de les empreses, el disseny del seu futur laboral mitjançant una
orientació professional, incorporant l’autoocupació com una sortida laboral possible, amb la
creació d’un entorn favorable per a la creació de noves iniciatives empresarials, amb el
màxim aprofitament dels recursos i amb una major coherència en els plantejaments dels
diferents programes d’actuació.
Estem convençuts que la trajectòria de pactes concertats ha ajudat i ajudarà a replantejar
molts criteris per abordar les noves conjuntures del nostre territori. Nous escenaris que
malauradament, l’any 2020, es preveuen d’un impacte important sobre la situació
socioeconòmica a partir de la crisi sanitària de la Covid-19.
En aquest context de concertació, s’adhereix un nou agent al Pacte 2020 - 2023, la Micro,
Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC). De segur que sumarà valor a un llarg i
contrastat recorregut a l’Hospitalet realitzat per la Unió General de Treballadors de
Catalunya (UGT), les Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i l’Associació Empresarial
de l’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL).
CONTEXT: L’HOSPITALET, MOTOR SOCIOECONÒMIC DE CATALUNYA EN UNA
CONJUNTURA DE CRISI SOBREVINGUDA PER LA COVID-19
El segon gran nucli socioeconòmic de Catalunya davant la crisi COVID-19.
Les noves xifres d’impacte social i econòmic sobre el teixit productiu i el mercat laboral
provocades per la crisi del Covid-19 marquen un canvi evident en la tendència de
creixement i avenç socioeconòmic a partir del març del 2020 a l’Hospitalet.
Concretament, les dades referides al primer trimestre de 2020, que cobreixen principalment
el període previ a la declaració de l’Estat d’Alarma per la pandèmia Covid-19, ja recollien els
primers efectes sobre el mercat de treball al nostre municipi.
L’ocupació assolia les 97.984 afiliacions totals (assalariats més autònoms) el 1r trimestre de
2020 amb una disminució del 3,6% respecte al trimestre anterior i del 2,1% interanual.
Aquestes variacions relatives eren el resultat d’una reducció en l’afiliació de 3.679 persones
respecte al 4t. trimestre de 2019 i de 2.074 en relació amb el 1r. trimestre del 2019, segons
dades de l’Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya.
Pel que fa a les afiliacions segons els grans sectors econòmics, aquests primers tres mesos
del 2020 i comparat amb el trimestre anterior, les afiliacions totals augmentaven només en
l’agricultura (13,6%) i disminuïen en la resta tant en volum d’assalariats com d’autònoms,
sobretot els primers a la construcció un 6,2%, seguit del sector serveis un 4% i un 2,8% a la
indústria.
En termes interanuals, només es donaven increments positius en els autònoms dels serveis
(1,2%) i la construcció (0,3%) i en els assalariats de l’agricultura. A la resta de sectors es
produïen disminucions, les més importants en els autònoms de la indústria (6,95 %) i els
assalariats de la construcció (6%) Si s’observa l’evolució del primer trimestre, era la primera
vegada que es trencava la tendència alcista iniciada en el primer trimestre del 2014, una
disminució que es produïa als sectors de la construcció, la indústria i els serveis.
Si es trasllada el zoom sobre les dades d’atur registrat de l’Hospitalet més properes a la
confecció definitiva d’aquest Pacte, al finalitzar el mes d’e maig (dades de l’Informe mensual
d’atur i contractacions de l’Hospitalet del mes de maig de 2020 de l’Observatori
socioeconòmic de l’Hospitalet) ja es mostren plenament els efectes que sobre el mercat de
treball va tenir l’aplicació de les directrius sorgides del decret de l’estat d’alarma del 14 de
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març declarat per la pandèmia de la Covid-19.
Les dades d’atur registrat de l’Hospitalet en finalitzar el segon mes consecutiu sota l’impacte
social i econòmic de la pandèmia de la Covid-19 (maig de 2020) situen el total de persones
inscrites a les Oficines de Treball de la ciutat en 18.393, fet que suposa un augment de 917
persones respecte al mes anterior, un 5,25% més, i un increment de 4.649 persones
respecte a l’any anterior, el 33,83%. Aquestes dades han suposat un augment tant mensual
com interanual però que en el primer cas ha estat molt menys intens que el que es va
produir al mes d’abril (13,41%) però més important en el segon (22,94%).
Aquesta moderació en l’increment mensual s’observa igualment a Catalunya (3,28%), a la
província de Barcelona (4,12%) i al Barcelonès (4,56%). En termes anuals, l’atur augmenta
també amb més força als tres territoris analitzats: al Barcelonès un 31,37 %, a la província
de Barcelona un 28,78% i al conjunt de Catalunya un 30,20%.
L’atur situa el nombre de desocupats a nivells similars al maig de 2016, un mes des del qual
s’havia produït una disminució constant fins a l’inici de la pandèmia i el situa també en un
nombre semblant d’aturats al de maig del 2009, en el primer any de la crisi anterior del
2008.
Per sexe, l’atur ha augmentat tant en el cas dels homes com de les dones, en el primer cas
ho ha fet en 411 homes i en el segon en 506 dones. Aquestes variacions suposen un
increment del 5% en el cas dels homes, situant el nombre d’aturats en 8.653, i el 5,48% en
el cas de les dones, situant el nombre d’aturades en 9.740 dones. Respecte al maig de l’any
anterior, també s’ha donat un augment però més pronunciat del nombre d’aturats entre els
homes (40,72%) que entre les dones (28,42%).
La taxa d’atur registral estimada s’incrementa, la masculina se situa en el 13% i la femenina
en 14,94%, 0,54 i 0,66 punts percentuals respectivament en relació al mes anterior. Pel que
fa a un any enrere, la taxa també augmenta de forma important en ambdós col·lectius: 3,61
punts percentuals en el cas dels homes i 3,39 punts percentuals entre les dones. El
diferencial entre ambdós grups augmenta fins als 1,94 punts percentuals.
Cal afegir que les dades de desocupació no reflecteixen les persones afectades per
expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) en no ser considerades en la
classificació estadística d’atur registrat. A data de primers de maig de 2020 ja s’havien
registrat a l’Hospitalet 2.236 expedients de regulació temporal d’ocupació, que afectaven a
més de 15.000 persones.
Per tant, la realitat social i econòmica provocada per la Covid-19 presentava ja indicadors
evidents, que confirmava una conjuntura d’important crisi sobrevinguda.
El protagonisme de la nostra ciutat, com a motor socioeconòmic de Catalunya, malgrat la
conjuntura, ha de seguir vigent i contribuir a la ràpida recuperació del país.
La ciutat de l’Hospitalet de Llobregat es situa en el nucli central d’una de les conurbacions
europees més dinàmiques. L’activitat de la ciutat està fortament interrelacionada amb la
seva àrea d’influència més propera.
La ubicació de l’Hospitalet és estratègica, tant per la seva centralitat a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona i la Regió Metropolitana de Barcelona, com, en particular, per la proximitat a la
ciutat de Barcelona, i a infraestructures clau per l’activitat econòmica, com el Port,
l’Aeroport, la Zona Franca i la Zona d’Activitats Logístiques de Barcelona.
Aquest fet ha estat aprofitat per la ciutat, en part fruit de la pròpia realitat, i en part fruit d’una
decisió estratègica d’explotar el potencial que es deriva d’aquesta proximitat, quant al
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mercat que necessita cobertura i no la troba a la ciutat de Barcelona (turisme, cultura/oci,
sanitat), i a la permeabilitat de la marca Barcelona, i de les persones i l’activitat econòmica
de què s’ha beneficiat l’Hospitalet a través de la connexió amb la ciutat comtal per la Gran
Via. A títol d’exemple, es pot esmentar la construcció d’hotels a l’Hospitalet en paral·lel a la
moratòria hotelera posada en marxa per l’Ajuntament de Barcelona. La seva ubicació a
l’espai central metropolità fa que comparteixi bona part de les dinàmiques econòmiques
d’aquesta centralitat econòmica, tant pel que fa al seu mercat de treball com a la seva
activitat econòmica, el seu Districte Econòmic i pol sanitari de Gran Via juntament amb els
nous espais de transformació de la ciutat de Barcelona com el 22@ i la Zona Fòrum, que
són els espais que han liderat la creació de nous espais d’activitat econòmica en aquest
àmbit.
La dotació hotelera de l’Hospitalet és de molt bona qualitat (4 i 5 estrelles) i ha estat
augmentant molt lligada a la Fira de Barcelona, el bon posicionament turístic i comercial, i la
moratòria hotelera de Barcelona.
Hi ha una aposta clara per mantenir el turisme de negocis, atenent a l’activitat al voltant de
La Fira, i per potenciar el turisme familiar (pista de gel, Cirque du Soleil, etc.) i esportiu,
tenint en compte les nombroses instal·lacions esportives de qualitat existents a la ciutat i
l’obtenció el 2015 del certificat de Destinació de Turisme Esportiu modalitat multiesports.
Un altre pol d’atracció d’empreses és la zona del Districte Econòmic, on es concentren al
voltant de 1.000 persones pertanyents a 50 empreses que treballen el cloud computing o
Big Data, la major concentració de data centers de tot Catalunya. Aquesta reindustrialització
digital estretament vinculada a les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC), és un
espai d’atracció d’empreses tecnològiques i start-ups que atorgaran al teixit econòmic de la
ciutat un gran potencial en termes de valor afegit en la seva producció.
Aquesta activitat socioeconòmica es suma al potent teixit empresarial de totes les petites i
mitjanes empreses, moltes d’elles ubicades als dos polígons industrials de la ciutat, a la
presència d’importants seus de multinacionals, a l’oferta comercial i de serveis de les grans
superfícies i al gran impacte que suposa la localització de la Fira a l’Hospitalet.
La ciutat disposa d’un ampli ventall d’infraestructures de comunicació: xarxa viària, xarxa
ferroviària de RENFE i FGC, servei de metro (L1, L5 i L9), trambaix (T1, T2 i T3), i un extens
nombre de línies d’autobús urbans i interurbans.
L’Hospitalet presenta una àmplia oferta formativa reglada, ocupacional i contínua, amb un
increment en el nombre de centres que imparteixen FP als sectors de major ocupació a la
ciutat (sanitat, serveis, indústria, etc.), i en especialitats relacionades amb les TIC.
L’Escola d’Hostaleria municipal és un referent en l’àmbit formatiu al sector: porta a terme
programes de formació i treball amb joves que no estudien ni treballen i persones adultes,
aconsegueix una ràtio d’inserció del 80% entre els joves amb continuïtat en la contractació
entre 1 i 2 anys després de finalitzar el període de pràctiques.
Hi ha una aposta clara per implantar la formació en anglès a l’alumnat de quart de l’ESO, i
es disposa d’una Taula sectorial d’economia, ocupació, FP i comerç, i d’un Pla Director d’FP
amb la participació de centres educatius, Cambra de Comerç, teixit empresarial, etc.
Grans projectes de Ciutat, motors de desenvolupament socioeconòmic.
La renovació del Pacte Local pel període 2020-2023 consolida un model de
desenvolupament econòmic basat en optimitzar les potencialitats territorials de l’Hospitalet,
aprofundint en la presa de decisions concertada i en la proposta d’actuacions adequades a
la nova realitat social i econòmica de la ciutat. Una nova realitat marcada per les
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conseqüències socioeconòmiques de la Covid-19, i a la qual, es vol respondre de forma
conjunta i sumant esforços al que hauria de ser en els propers temps, el gran projecte
prioritari: un gran Pacte de Ciutat d’ampli consens institucional, polític, econòmic i social, per
la reactivació socioeconòmica.
Abans de l’aparició de la crisi sanitària, social i econòmica de la COVID-19, a la nostra
Ciutat es preveien grans projectes d’impacte socioeconòmic. Malgrat els importants canvis
sobrevinguts, es considera vigent la necessitat d’abordar les actuacions que promouen el
desenvolupament socioecònomic de l’Hospitalet.
La transformació urbanística de l’Hospitalet al voltant de l’eix de la Gran Via fins al Riu
Llobregat i el projecte de creació del clúster biomèdic al voltant de les infraestructures dels
hospitals de Bellvitge i Duran i Reynals configuren una “megazona” d’oportunitats
socioecòmiques que transcendeix l’impacte local per convertir-se en una realitat
d’importància catalana, espanyola i europea.
2

Es preveu l’alliberament de 636.000 m per a activitats econòmiques, parcialment ubicades
en l’àmbit d’actuació biosanitari, fet que permetrà ampliar la connexió entre l’Hospital
Universitari de Bellvitge, l’Hospital Duran i Reynals, l’ICO i l’IDIBELL i, per tant, potenciar el
sector biomèdic de l’Hospitalet. Val a dir que, l’Hospital Universitari de Bellvitge disposa de
la possibilitat de creixement addicional a la que ja té en marxa als terrenys situats al nord de
la Gran Via, i l’Hospital Duran i Reynals té opcions d’ampliar les seves instal·lacions en
terrenys situats en paral·lel a la Gran Via.
Més enllà de l’impacte local, les actuacions suposaran també un pas endavant en l’aposta
actual del territori per crear el clúster biomèdic més important del sud d’Europa, que es
planteja configurar a partir de l’acció conjunta dels ens de l’àmbit biosanitari de l’Hospitalet,
Esplugues (Hospital de Sant Joan de Déu), Sant Joan Despí (Hospital Joan Broggi), i Sant
Boi (Clúster de Salut Mental de Catalunya).
Les actuacions previstes en la continuïtat de la transformació de la Gran Via permetran
2
eliminar les congestions circulatòries a la C-31 i facilitar la mobilitat, recuperar 300.000 m
2
d’espais verds i alliberar els més de 600.000 m de sòl ja comentats per a activitats
econòmiques, que redundaran en la generació d’uns 20.000 llocs de treball i l’enfortiment
del clúster biosanitari amb la instal·lació d’empreses del sector.
Per tots aquests factors, la segona fase de la transformació de la Gran Via adquireix una
especial rellevància, i configura com a repte principal l’atracció efectiva d’empreses del
sector biomèdic a l’espai alliberat per la intervenció urbanística.
Un altre projecte previst que transformarà el teixit urbanístic i social de la ciutat serà el
soterrament de les vies ferroviàries de RENFE. En una primera fase, es planteja el
soterrament de les vies de la línia de Vilanova a l’Hospitalet i la creació de l’intercanviador
de la Torrassa.
Una segona fase hauria de realitzar el mateix amb les de la línia de Vilafranca. Aquest
projecte acabarà amb les barreres que suposen les vies externes i que generen la divisió del
municipi en dues zones ben diferenciades, com són el nord i sud de la ciutat. L’objectiu
principal serà cosir el territori i unir els barris del Gornal, Bellvitge, Santa Eulàlia, Collblanc,
la Torrassa i la Florida, la connexió dels quals es veu alterada per les vies del tren. El
soterrament de les vies ferroviàries de RENFE contribuirà a dissoldre la fractura territorial
actual eliminant aquestes barreres físiques.
El Districte cultural i L’Hospitalet Experience són dues apostes que pretenen dinamitzar
culturalment, socialment i econòmicament la ciutat, i potenciar la seva imatge, tant a l’interior
com a l’exterior. Ambdues es veuen reforçades per diferents factors: les activitats
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celebrades a l’entorn de La Fira i el MWC, les instal·lacions hoteleres i esportives, i els
agents i equipaments culturals existents, i l’habilitació d’espais per facilitar el
desenvolupament d’activitats creatives i culturals innovadores.
Altres iniciatives d’impacte a la ciutat, com el projecte “L’H zero barreres”, l’accessibilitat dels
blocs de Bellvitge amb la instal·lació d’ascensors a 8232 habitatges, i l’ampliació de 30 ha
de zones verdes són obres i projectes que també sumaran valor per al desenvolupament
socioeconòmic de l’Hospitalet conjuntament amb altres fortaleses consolidades per la ciutat:
les millores urbanístiques a l’entorn de la Plaça Europa i la permeabilitat generada al voltant
de la Fira; l’efecte multiplicador de la marca Barcelona i d’algunes mesures (celebració del
Sónar vinculat a l’Hospitalet, moratòria hotelera, etc.); l’aprofitament del Mobile World
Congress (MWC) per promocionar la ciutat (cultura, gastronomia, turisme) i la captació
d’esdeveniments culturals i esportius per potenciar el turisme a la ciutat (Cirque du Soleil
des del 2018, per exemple).
MARC ESTRATÈGIC PER A LES PROPOSTES DEL PACTE
La voluntat compartida de transformar i actuar proactivament a favor de les persones, les
empreses, els sectors i el territori en un context difícil de preveure.
Un dels objectius estratègics del Pacte 2020-2023 pretén atendre directament la realitat
socioeconòmica derivada de la crisi sanitària de la Covid-19 i les seves conseqüències. Uns
efectes socials i econòmics que afecten les persones treballadores i el teixit productiu de la
Ciutat, i que es fan més intensos en col·lectius més vulnerables i sectors més fràgils. Cal
esmentar, per exemple, com les dones pateixen més intensament aquesta crisi o com les
micro, petites i mitjanes empreses disposen d’uns recursos molt afeblits per fer-li front.
Aquest marc estratègic, per tant, respondrà a un model d’actuació flexible del Pacte que
anirà adaptant recursos de forma conjunta i concertada a les necessitats derivades d’un
context social i econòmic que malauradament serà de crisi, principalment durant els temps
d’influència a curt i mitjà termini de la pandèmia, i davant de la possible recuperació
socioeconòmica posterior.
Les primeres dades agregades sobre la situació social i econòmica provocada per
l’emergència sanitària apunten a un increment de la pobresa i l’atur, i el tancament de
l’activitat de moltes empreses i autònoms. Es fa necessària una anàlisi més desagregada
que s’haurà d’anar realitzant per poder donar resposta a les necessitats generades a tot el
municipi.
La diagnosi continuada, la coordinació concertada de recursos i respostes, i la comunicació
derivada dels acords assumits són compromisos de tots els agents en el context del Pacte
per governar aquest model adaptatiu de resposta.
Els membres d’aquest Pacte Local compartim la necessitat de l’elaboració d’un gran Pacte
de Reactivació Socioeconòmica a tota la ciutat, que impulsat per l’Ajuntament de l’Hospitalet
aconsegueixi un ampli consens institucional, polític, econòmic i social per a afrontar les
conseqüències de la crisi sanitària, econòmica i social provocada per la pandèmia de la
Covid-19 a la ciutat. Com a agents socioeconòmics, protagonistes d’una contrastada
trajectòria de concertació a l’Hospitalet haurem de ser actors imprescindibles d’aquest gran
Pacte de Ciutat, sumant sinèrgies amb altres actors per la seva posada en marxa, Aquest
acord estaria contextualitzat en el marc de les competències locals i d’acord amb les
mesures que adoptin les administracions de l’Estat i la Generalitat de Catalunya, i entre
altres, incorporaria també els objectius recollits en aquest Pacte Local per l’ocupació i el
desenvolupament econòmic.
Per tant, el marc d’actuació estratègic es configura des d’una nova perspectiva històrica que
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determina inesperadament la realitat socioeconòmica de la nostra ciutat a partir del març del
2020: la pandèmia Covid-19, que colpeja tot el món, i evidentment l’Hospitalet. Fins
aquestes dates crucials, el present de la nostra ciutat i la seva projecció de futur es sosté
sobre un potent motor territorial: el segon gran nucli socioeconòmic de Catalunya. I sobre
aquesta realitat també es formularan propostes estratègiques del Pacte Local per l’Ocupació
i el Desenvolupament Econòmic 2020-2023. Però el Pacte 2020-2023 no pot ser aliè al nou
escenari i afegeix acords ajustats a les perspectives d’una nova realitat social i econòmica
que es preveu malauradament en un context de crisi sobrevinguda d’important impacte.
En línia amb la dinàmica dels anteriors acords concertats, el present Pacte s’alinea i té la
vocació de complementar-se, des de l’àmbit local, amb els objectius i les directrius
estratègiques establertes en les polítiques internacionals, especialment europees, i en
consonància amb aquelles derivades a l’àmbit espanyol i català. En aquest sentit,
destaquem l’aprovació del Decret 48/2020 de data 24 de març de 2020, que marcarà les
actuacions de foment de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació en el
marc del sistema d’ocupació de Catalunya, mitjançant el suport a les estratègies territorials,
d’acord amb el que preveu la Llei 13/2015.
El Pacte es converteix en un instrument dinàmic que pretén com a objectiu estratègic
fonamental anar alineant-se amb les diferents estratègies que es vagin plantejant des
d’aquests estaments supramunicipals davant contextos i conseqüències impossibles de
definir i avaluar totalment al primer semestre del 2020 (dates d’elaboració d’aquest nou
Pacte) i derivats de la crisi sanitària, econòmica i social de la Covid-19. Alhora, es mantenen
molts dels objectius estratègics definits abans de la Covid-19, però que segueixen tenint
recorregut a mitjà i llarg termini malgrat la crisi sobrevinguda, i que són coherents amb una
estratègia territorial concertada en el context d’un marc de cooperació de l’Administració
Local i dels principals agents socioeconòmics de l’Hospitalet.
Les actuacions estratègiques de referència supramunicipal
L’encaix i adaptació de les planificacions estratègiques i les actuacions sobre l’ocupació i el
desenvolupament econòmic que afecten la nostra ciutat i que es realitzen a nivell
supramunicipal (internacional, europeu, espanyol, català, o metropolità) formen part de la
línia estratègica del Pacte des de la seva creació.
Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030
El 25 de setembre de 2015 va ser aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides
l’Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, amb els objectius d’erradicar la pobresa,
lluitar contra la desigualtat i la injustícia, i posar fre al canvi climàtic, entre altres. Aquesta
agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la
resta d’agendes globals, configura un full de ruta d’actuació connectat entre si per a assolir
un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.
Tot i que l’Agenda 2030 és principalment per als estats (als quals insta a establir plans
específics d’implementació i a treballar per assegurar la coherència de les seves polítiques),
també ens interpel·la a tots, i el seu èxit exigeix un sistema de governança multinivell eficaç
des de l’esfera internacional, nacional, regional i local. Cada nivell de govern responsable
s’ha de comprometre mitjançant consensos, aliances i col·laboracions amb altres actors
(tant del món empresarial, com acadèmic, com de la societat civil) per a impulsar,
implementar i aconseguir les fites marcades.
L’Ajuntament de l’Hospitalet s’ha compromès a contribuir de forma activa a l’assoliment de
l’Agenda 2030 i dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS). En aquest sentit,
referma la voluntat de continuar impulsant iniciatives que promoguin l’assoliment dels ODS
en totes les seves esferes i dimensions.
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L’Estratègia Europea
L’Estratègia Europa 2020, adoptada pel Consell Europeu el 17 de juny de 2010, pretenia
crear a escala europea les condicions per a una recuperació de l’economia europea per al
2020 basada en un creixement intel·ligent, sostenible i inclusiu i una major coordinació entre
les polítiques regionals, estatals i europees. Malauradament, els esdeveniments
sobrevinguts de la Covid-19 han modificat l’escenari previst.
El nou Full de Ruta europea a data del maig del 2020 planteja la necessitat d’un pla integral
de recuperació i d’una inversió sense precedents, que ajudi a rellançar i transformar les
economies europees basat en la solidaritat, la cohesió i la convergència.
L’Estratègia espanyola
Fins l’aparició de la Covid-19, en l’àmbit estatal cal fer esment de “l’Estratègia española para
la activación del empleo” (EEAE) per al període 2017-2020, així com els establerts
periòdicament pel Pla anual de polítiques d’ocupació (PAPE):
Millorar l’ocupabilitat dels joves menors de 30 anys, amb especial atenció als que
presenten majors deficiències de formació i risc de precarietat laboral, donant
compliment a allò que preveu la Garantia Juvenil i d’acord amb el “Plan de choque por
el Empleo Joven (2019-2021)”.
Potenciar l’ocupació com a principal instrument d’inclusió social, millorant prioritàriament
l’ocupabilitat d’altres col·lectius, especialment afectats per l’atur, com ara els
desocupats de llarga durada, majors de 45 anys.
Adequar l’oferta formativa a un mercat laboral canviant.
Modernitzar els serveis públics d’ocupació.
Abordar les polítiques públiques d’activació des de la seva dimensió sectorial i local
establint marcs de col·laboració amb ocupadors, interlocutors socials i altres agents.
L’esforç de concertació per part dels principals agents socials estatals conjuntament amb el
govern espanyol serà de vital transcendència per traslladar acords d’important rellevància
quant a l’estratègia de resposta a la crisi social i econòmica de la Covid-19. Serveixen
d’exemple els acords socials sobre els ERTOs engegats durant l’estat d’alarma de la
pandèmia.
Respecte al finançament local i la seva implementació a tot l’Estat, considerem necessari un
avenç en la millora del finançament de les hisendes locals i dels seus recursos financers per
poder acompanyar les polítiques estratègiques d’ ocupació i desenvolupament econòmic.
L’Estratègia catalana
S’incorpora al Pacte allò establert a la Llei 13/2015, de 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, on s’aposta per la concertació
territorial de les polítiques d’ocupació i desenvolupament econòmic amb les administracions
locals. El resultat d’aquesta concertació territorial ha de consistir en estratègies, plans o
qualsevol altre instrument de planificació territorial, que fomentin l’ocupació i el
desenvolupament econòmic i que coordinin les iniciatives públiques i privades destinades a
la creació d’ocupació en l’àmbit local.
En data 24 de març de 2020, el Govern de la Generalitat, a proposta del Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies, va regular a través del Decret 48/2020, les actuacions de
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foment de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació en el marc del
sistema d’ocupació de Catalunya, mitjançant el suport a les estratègies territorials, d’acord
amb el que preveu la Llei 13/2015.
El Decret recull com a finalitat de la concertació territorial facilitar l’encaix, la coordinació i la
integració de les actuacions ocupacionals previstes en el Pla de desenvolupament de les
polítiques d’ocupació al territori, per millorar els mecanismes de diagnosi, planificació,
formulació, implementació, gestió i avaluació dels serveis i programes ocupacionals del
sistema d’ocupació de Catalunya, amb el propòsit de garantir la igualtat d’oportunitat de les
persones afavorint-ne la seva inserció sociolaboral, atendre les necessitats de les empreses
per a millorar-ne la seva capacitat de crear ocupació de qualitat i fomentar el
desenvolupament socioeconòmic dels territoris.
Volem posar en valor que el Decret de desplegament reconeix el paper de les
administracions locals com a canalitzadores i estimuladores de les iniciatives locals de
desenvolupament socioeconòmic. Així mateix promou la concertació territorial entre les
administracions locals corresponents, les organitzacions sindicals i empresarials més
representatives a Catalunya, qüestió que encaixa plenament amb la trajectòria contrastada
de 20 anys del nostre Pacte a l’Hospitalet. Tal com cita el Decret literalment: “La voluntat
compartida de transformar i actuar proactivament a favor de les persones, les empreses, els
sectors i el territori, que habitualment s’expressen mitjançant acords, convenis o altres
instruments de naturalesa anàloga”.
El Pacte vol consolidar i aprofitar les potencialitats del teixit econòmic industrial de la ciutat
atès que la indústria és generadora d’ocupació estable i de qualitat.
Per un impuls del teixit productiu de l’Hospitalet: El municipi té un teixit urbà d’activitat
econòmica industrial que necessita un impuls de modernització d’acord amb el reformatejat
que exigeixen avui les àrees d’activitat de nova indústria sota el paradigma digital i
sostenible. L’Eix Gran Via Sud, el Clúster d’indústries de la salut entorn dels hospitals de
Bellvitge i Duran i Reynals, el polígon de la carretera del mig, el polígon Gornal i el Polígon
Pedrosa són avui un patrimoni essencial per a la ciutat que demana integració urbana i una
estratègia per a la caracterització i especialització de l’economia de l’Hospitalet.
Per donar aquest impuls a l’activitat econòmica de la ciutat cal que el pacte Local es coordini
amb les estratègies de reindustrialització de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i emmarqui
les seves estratègies en el programa de polítiques industrials de Catalunya que siguin
acordades entre el Govern i els agents socials i econòmics.
Els membres del Pacte Local ens coordinarem per traduir les mesures de canvi de model
energètic, creació d’ocupació de qualitat, digitalització, formació per a l’ocupació, mobilitat
sostenible i modernització de les infraestructures productives en un programa d’impuls
industrial que aprofiti els recursos dels Pactes Nacionals.
Respecte a altres marcs i instruments sectorials de concertació a Catalunya manifestem la
voluntat de traslladar al territori de l’Hospitalet la seva implantació, com a agents econòmics
i socials protagonistes de dits acords.
L’Estratègia local
El foment de la planificació estratègica local ha estat un objectiu permanent des de la
posada en marxa del Pacte.
Respecte al Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic i de l’Ocupació de l’Hospitalet de
Llobregat 2017 – 2020, cal destacar que és un treball engegat fruit de l’acord del Pacte
2016-2019 respecte a les mesures a desenvolupar. Realitzà un diagnòstic de la situació
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territorial i una proposta de pla d’acció. D’acord amb els resultats obtinguts va plantejar amb
el títol “L’Hospitalet 2020, ciutat “I”: Intel·ligent, Integrada i Integradora” quatre grans línies
estratègiques:
1.Millora de les infraestructures i de la integració del teixit territorial dels barris.
2.Mesures de suport i potenciació de la qualificació i la capacitació de les persones.
3.Suport al desenvolupament econòmic i dels sectors emergents.
4.Polítiques públiques: millora en la col·laboració i coordinació.
Dins de cada línia estratègica, volem destacar els següents objectius i sublínies de les
recollides pel Pla.
1.Millora de les infraestructures i de la integració del teixit territorial i de barris.
Millorar els Polígons d’Activitat Econòmica (PAE) de la ciutat.
Continuar difonent els actius empresarials de la ciutat entre la ciutadania.
2.Mesures de suport i potenciació de la qualificació i la capacitació de les persones.
Millora de la qualitat en l’ocupació.
Suport al teixit empresarial i emprenedor. Foment de la formació i la qualificació de les
persones i el seu ajust amb les necessitats del mercat de treball.
3.Suport al desenvolupament econòmic i dels sectors emergents.
Recuperar processos de producció industrial per a la ciutat.
Implementar accions de suport a l’enfortiment de l’economia i els sectors estratègics.
Donar suport al el projecte de creació del clúster biomèdic de l’Hospitalet.
4.Polítiques públiques: millora en la col·laboració i coordinació.
Millorar la coordinació entre els ens que actuen a la ciutat en matèria de polítiques
d’ocupació i desenvolupament econòmic local.
Crear una Taula de Política Industrial (TPI).
Millorar la coordinació en matèria d’FP.
Es preveu l’adaptació de l’estratègia territorial dins del nou període del present Pacte als
nous requeriments derivats del Decret 48/2020 del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, contextualitzant el seu desenvolupament a la nova conjuntura sobrevinguda de la
Covid-19.
Una altra prioritat estratègica fonamental és l’alineació amb el Pla d’Actuació Municipal
(PAM), full de navegació de la governança municipal del L’Hospitalet. En el moment
d’elaboració del present conveni s´està confeccionant el nou PAM 2020-2023, i és voluntat
consensuada del Pacte sumar les nostres propostes i complementar les actuacions
estratègiques de ciutat que es defineixin al futur PAM en relació al desenvolupament
socioeconòmic.
Per últim, els membres d’aquest Pacte Local haurem de ser actors imprescindibles d’un
gran Pacte de Reactivació Socioeconòmica a tota la Ciutat, impulsat per l’Ajuntament de
l’Hospitalet.
L’Estratègia de renovació del Pacte Local 2020-2023
Els objectius estratègics del Pacte Local per l’Ocupació i el Desenvolupament Econòmic
2020-2023, es defineixen i descriuen detalladament a continuació, al capítol d’Acords.
Respecte a les línies generals de justificació sobre la renovació d’aquest Pacte per al
Període 2020-2023, destaquen quatre eixos d’adequació:
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Renovació del marc normatiu conveniat en l’àmbit de la concertació territorial, del foment
de l’ocupació i del desenvolupament socioeconòmic, integrat plenament dins del
Marcs Estratègic internacional, nacional i local.
Impuls de l’encaix en el territori, la coordinació i la integració de les actuacions
ocupacionals i de desenvolupament econòmic previstes en el Pacte Local a partir de
la realitat socioeconòmica de l’Hospitalet.
Foment de la planificació estratègica territorial sorgida de la concertació territorial entre
els agents del Pacte Local de l’Hospitalet, per tal d’enfortir el teixit productiu, crear i
mantenir el treball de qualitat i poder atendre de manera més eficaç i equitativa els
col·lectius més vulnerables.
Adequació del Pacte a la nova conjuntura, constituint-se com a instrument dinàmic de
resposta davant els contextos i conseqüències derivats de la crisi sanitària,
econòmica i social de la Covid-19.
ACORDS
El Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de l’Hospitalet 2020-2023 fruit
de la trajectòria de concertació i consens entre l’Ajuntament de la ciutat, la Unió General de
Treballadors de l’Hospitalet i de Catalunya, les Comissions Obreres de l’Hospitalet i de
Catalunya, l’Associació Empresarial de l’Hospitalet i el Baix Llobregat i la Petita i Mitjana
Empresa de Catalunya, es signa amb el propòsit de contribuir a aconseguir una ciutat més
igualitària i socialment cohesionada, competitiva i integradora. Una ciutat amb les persones
com a referent i el seu teixit empresarial com a motor de desenvolupament, compromesa
amb la reactivació social i econòmica i els grans projectes de futur.
Per aconseguir-ho es proposa treballar per la definició d’una estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i d’ocupació que abordi els objectius estratègics següents:
1) Impulsar la reactivació i el desenvolupament de activitat socioeconòmica, vinculades a
una economia més sostenible.
2) Millorar l’ocupació, la formació i la qualificació professional adequada a les necessitats
de les persones i les empreses.
3) Fomentar l’emprenedoria i l’economia social.
4) Promoure mesures que facilitin l’adaptació a la nova realitat en el treball.
5) Promoure mesures de cohesió social per evitar l’exclusió social, la pobresa i la
desigualtat.
En aquest nou marc de concertació social 2020-2023, caldrà readaptar entre els signants
l’estratègia territorial en concordança amb els marcs estratègics esmentats en aquest
document:
Covid-19

Donada la situació socioeconòmica derivada de la crisi de la Covid-19 que ha coincidit
temporalment amb la signatura del present Pacte, volem incidir en el fet que cal
diferenciar l’emergència social actual que estem patint del que s’ha de planificar en
aquest Pacte amb una previsió d’actuació a quatre anys vista. Tanmateix, el Pacte ha
d’estar estretament vinculat al Pla de Ciutat de Reactivació social i econòmica, ja que
els objectius que es persegueixen prioritàriament en l’àmbit d’actuació econòmica han
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de perseguir, almenys en els primers temps de vigència del Pacte, els mateixos
resultats.
Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

Alineació dels objectius estratègics del Pacte amb l’assoliment de l’Agenda 2030 i
dels objectius de desenvolupament sostenible (ODS).
Renovació d’un marc normatiu conveniat en l’àmbit de la concertació territorial, del
foment de l’ocupació i del desenvolupament econòmic socialment responsable,
integrat plenament dins del Marc Estratègic internacional, nacional i local, sense
oblidar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 de
Nacions Unides, com a paraigua de l’activitat econòmica a desenvolupar.
Decret 48/2020 sobre Concertació territorial

Coordinació amb les estratègies supramunicipals, especialment les polítiques de
concertació definides pel SOC (decret 48/2020 sobre les actuacions de foment de la
concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació en el marc del sistema
d’ocupació de Catalunya.)
El present Acord té com a propòsit una major i millor coordinació de les diferents polítiques
municipals que incideixen sobre el desenvolupament econòmic, la competitivitat empresarial
i l’ocupabilitat dels treballadors i de les treballadores, amb especial atenció als col·lectius
més vulnerables del nostre territori i amb majors dificultats per accedir a una feina.
Igualment, s’haurà de tenir presents els elements transversals de:
Perspectiva de gènere
Cohesió social
Igualtat
Sostenibilitat
Projecció exterior
Aquest Pacte estableix un marc d’intervenció col·lectiu de relació a la ciutat amb voluntat de
col·laboració i compromís de generar un creixement inclusiu, sostenible i socialment
responsable, amb especial èmfasi en les accions de desenvolupament econòmic, industrial i
de serveis, així com en la necessitat de vetllar per la generació d’ocupació de qualitat,
estable i sostenible.
Amb aquesta voluntat de corresponsabilitat, amb coherència amb el nou marc legal,
estratègic i financer, les parts del Pacte acorden:
1)En relació a l’impuls de la reactivació econòmica vinculada a una economia més
sostenible
Constituir-nos com a partícips fonamentals d’un gran Pacte de Ciutat de Reactivació
Socioeconòmica per a minimitzar els efectes negatius de la crisi sanitària, en els
sectors i col·lectius mes afectats.
Elaborar un pla de xoc urgent específic pels subsectors del comerç, hostaleria i turisme,
que han quedat tan malmesos arran de la crisi de la Covid-19.
Adaptar l’Observatori Socioeconòmic de l’Hospitalet a les conseqüències produïdes per la
Covid-19 per a determinar l’impacte que està ocasionant a l’economia local de la
ciutat, fent una diagnosi contínua.
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Promoure els canvis per fer front a la situació d’emergència climàtica, abordar elements
de transició energètica, generació, renovables i models d’àrees d’activitat econòmica
que facin possible encabir la indústria i sectors productius.
Potenciació de l’economia verda i circular amb l’objectiu de promoure l’estalvi energètic i
de recursos i d’anar transformant l’Hospitalet en una ciutat més sostenible per a la
ciutadania.
Creació d’una Taula de política industrial que, entre d’altres objectius, tingui com a
prioritari la implementació d’actuacions de suport a la indústria ja existent i a la
captació de nova indústria.
Estimular les condicions locals per a la innovació productiva i social i la transferència de
coneixement.
Promoure la millora dels polígons industrials, definir nous instruments urbanístics i
impulsar aspectes de sostenibilitat ambiental.
Fomentar la dinamització del teixit empresarial format per les micro les petites i les
mitjanes empreses.
Fomentar la inversió pública com a instrument de creació de riquesa i d’ocupació,
desplegant mesures de liquidat empresarial, d’acompanyament i de suport a
l’estabilitat econòmica.
2)En relació a la millora de l’ocupació, la formació i la qualificació professional
adequada a les necessitats de les persones i les empreses:
Fomentar la millora dels processos de promoció de l’ocupació de qualitat.
Afavorir la millora de l’orientació i la qualificació professional de la població treballadora
de la ciutat i en especial la d’aquells col·lectius en situació d’atur amb més dificultats
d’inserció laboral, i també de totes aquelles persones en situació d’atur sobrevingut
per la crisi Covid-19, afavorint la seva incorporació a l’ocupació.
Accelerar la transformació del model educatiu de l’FP dual, cap a una modalitat mixta o
no presencial, amb centres integrats i de forma igualitària. Establiment d’una més
àmplia i millor coordinació del Pacte Local amb la Mesa Sectorial de l’FP, per poder
millorar l’oferta formativa de la ciutat.
Impulsar programes integrals d’inserció laboral amb perspectiva de gènere.
Impulsar propostes per capgirar la realitat de reconeixement social i del valor laboral de
treballs imprescindibles per la vida, com els de cuidador/a.
Potenciar la formació en l’àmbit sanitari i sociosanitari, ja que s’ha fet evident que calen
professionals en centres sanitaris i sociosanitaris, residències de gent gran i persones
cuidadores de serveis d’assistència domiciliària. Cal treballar en aquest sentit per
inserir el màxim possible persones usuàries de les bosses de treball dels membres
del Pacte.
Promoure noves activitats econòmiques generadores d’ocupació estable i de qualitat.
Afavorir, dins del marc normatiu vigent, la contractació pública socialment responsable
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en l’àmbit local, amb la inclusió de clàusules i criteris socials i ambientals.
L’Ajuntament de l’Hospitalet fomentarà la qualitat de l’ocupació de responsabilitat pública
tot garantint que les empreses que accedeixen a les contractacions públiques
compleixen amb les obligacions socials derivades de la normativa vigent i, d’altra
banda, contribuirà, en el marc de les seves possibilitats, a una millora de l’estabilitat i
la qualitat en l’ocupació.
Adaptació de las prioritats i les polítiques públiques a la nova realitat del mercat de
treball.
Impulsar i enfortir programes adaptats a la nova realitat i amb un major grau de
personalització, d’acord amb el decret 48/2020, de 24 de març.
Fomentar noves metodologies d’orientació a partir de la col·laboració entre persones
desocupades, entitats, empreses, cooperatives i emprenedors.
Treballar per la capacitació telemàtica de la població. Aquesta crisi també ha posat sobre
la taula les diferències socials que provoquen en la població l’accés a les noves
tecnologies i el grau d’alfabetització tecnològica. Cal fer arribar l’alfabetització digital
al màxim de població per tal d’evitar la bretxa digital que genera evidents desigualtats
en la població.
Adaptar programes formatius i d’orientació per poder desenvolupar-los en línia.
Potenciació dels programes d’inserció laboral i de la millora de l’ocupabilitat,
especialment els destinats a la població amb índexs més elevats de vulnerabilitat:
1. Plans d’ocupació, complementats amb formació en competències transversals,
competències digitals, prevenció de riscos laborals i drets i deures de les
persones treballadores.
2. Actuacions ocupacionals per col·lectius amb especials dificultats d’inserció
laboral, que tinguin determinades característiques que no contemplin les
subvencions d’altres administracions de rang superior.
3. Reforç dels serveis d’orientació i inserció laboral, per poder atendre les
conseqüències de la crisi de la manera més ràpida i àgil possible. Cal també
anar fent una adaptació virtual d’aquests serveis com una oportunitat d’un nou
model.
Implementar processos d’acreditació de competències professionals adquirides
mitjançant l’experiència laboral, en col·laboració amb l’Institut Català de Qualificacions
de Catalunya, per a aquelles persones que necessitin demostrar l’experiència laboral
adquirida.
Fer servir les eines i plataformes que permeten la identificació de les necessitats,
perspectives laborals i perfils de les persones en situació d’atur de la ciutat,
especialment dels col·lectius més vulnerables, per tal de poder dissenyar els
programes i accions de formació i d’inserció laboral més adients.
Fomentar la coordinació dels serveis d’intermediació laboral de les diferents
organitzacions del Pacte.
Detectar les necessitats del teixit empresarial a nivell de competències que s’hauran de
contemplar per tal de formar les persones treballadores. (Per incloure les que estan
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3)En relació al foment de l’emprenedoria i l’economia social:
Donar suport als emprenedors i a les emprenedores per tal de promoure la creació
d’ocupació de qualitat i l’enfortiment del teixit empresarial de l’Hospitalet.
Integrar la recerca i el desenvolupament en les polítiques públiques d’innovació per
promocionar i accelerar l’ecosistema d’emprenedoria i empreses emergents start-ups
en un marc d’innovació oberta.
Donar suport a les formes econòmiques d’alt retorn social com l’economia social i
cooperativa com a referent de resiliència davant crisis sistemàtiques.
4)En relació a la promoció de mesures que facilitin l’adaptació a la nova realitat en el
treball:
Promoure l’impuls d’estratègies que permetin una millora de l’organització del treball
presencial i del teletreball en consonància amb noves necessitats com la prevenció de
riscos, la conciliació i/o la mobilitat.
Acompanyar el teixit productiu cap a una transformació digital que permeti redefinir
models de negoci i els models de producció, i dissenyar-los d’acord a nous
paradigmes cap a la nova realitat, necessitats i oportunitats.
Apostar per un creixement econòmic inclusiu i socialment responsable, en consonància
amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Promoure accions perquè més empreses i organitzacions de la ciutat incorporin la
responsabilitat social en les seves estratègies i incloguin bones pràctiques en els
diferents àmbits, especialment com a mecanisme per potenciar unes relacions
laborals de més qualitat. Fomentar la difusió de bones pràctiques i la inclusió de
clàusules socialment responsables a la contractació pública.
Contribuir a la protecció de la salut en el treball, fomentant la difusió i aplicació de les
recomanacions concertades que emanen del Consell de Relacions Laborals.
Cal un treball exhaustiu contra el canvi climàtic amb l’objectiu principal de desenvolupar
un sistema preventiu per enfortir la salut de la ciutadania.
Igualment hem de fer una aposta ferma per mobilitat sostenible, tenint en compte les
necessitats i característiques específiques de la mobilitat de persones i mercaderies
en l’àmbit del treball, així com dels polígons industrials.
Facilitar a les empreses, negocis i autònoms adaptar-se als nous canvis requerits per la
nova normativa vigent per poder obrir després del període de l’estat d’alarma,
reforçant les mesures preventives i establint protocols de seguretat.
5)En relació a la promoció de mesures de cohesió social per evitar l’exclusió social,
la pobresa i la desigualtat.
Promoure l’equitat en l’accés a l’ocupació i la lluita contra tota forma d’exclusió social.
Defensar els drets laborals d’aquelles persones que han perdut la feina mitjançant
informació, assessorament i acompanyament.
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Considerar els reptes demogràfics i d’envelliment de la població per a la planificació de
polítiques actuals i futures.
Potenciar aquelles accions destinades a fomentar la igualtat i la lluita contra la violència
de gènere, coordinadament i en col·laboració amb d’altres Àrees municipals.
Promoure accions destinades a combatre la desigualtat i l’exclusió social en col·lectius
vulnerables: joves, treballadores i treballadors estrangers, famílies monoparentals i
majors de 45 anys en situació de desocupació.
6)En relació a la governabilitat del Pacte, les entitats acorden:
Crear el Consell General del Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic
de l’Hospitalet 2020-2023 com a òrgan de caràcter polític que estarà format per
cadascun dels agents signants del Pacte i presidit per la tinenta d’alcaldia de l’Àrea
d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social. Les seves principals funcions
seran prendre les decisions de caràcter estratègic, l’aprovació del Pla de treball anual,
distribucions pressupostàries, el seguiment i avaluació final del Pacte, l’aprovació de
la memòria anual i l’aprovació de la modificació del Conveni; aquesta modificació
requerirà la resolució de l’acord municipal corresponent per l’òrgan municipal
competent. L’establiment del règim de modificació del conveni és exigit per l’art. 49,
lletra “g”, de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic. El
Consell General es reunirà, com a mínim, un cop a l’any. Tanmateix, es celebrarà un
Consell General extraordinari dos mesos abans de la finalització de la vigència del
conveni.
Constituir el Comitè Permanent, que estarà format per cadascun dels agents signants del
Pacte i que serà l’òrgan executiu del Pacte, com a espai de propostes i seguiment de
les mesures acordades. La direcció i la secretaria d’aquest Comitè recauran sobre
l’Ajuntament. El Comitè Permanent es reunirà, com a mínim, un cop cada trimestre.
Són funcions d’aquest Comitè:
Establir el règim de funcionament del Pacte.
Proposar i crear comissions de treball i grups de treball ad hoc en temes concrets

quan es consideri necessari.
Proposar el pla de treball anual al Consell General per a la seva aprovació.
Readaptar l’Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació de

l’Hospitalet, a les característiques actuals del mercat de treball local i als
requeriments del Decret 48/2020, de concertació territorial del SOC. Un cop
aprovada, el Comitè Permanent farà el seguiment de les diferents actuacions
que se’n derivin.
Debatre la marxa de l’aplicació de les mesures. En relació a les mesures que
s’han de desenvolupar, el Comitè Permanent convidarà a participar en les
comissions de treball aquelles entitats o persones expertes en el tema que ens
ocupi, ja siguin del món acadèmic, associatiu, etc. o d’altres estructures del
govern local que puguin complementar la tasca que s’ha de desenvolupar.
Elaborar la memòria anual.
Fer el seguiment i l’avaluació dels diversos programes relacionats amb el Pacte
que desenvolupen les entitats signants, així com de la memòria anual.
Establir l’ordre del dia del Consell General.
Realitzar l’informe sobre els pressupostos de l’Ajuntament per al Consell General i
la seva incidència sobre el desenvolupament econòmic i l’ocupació a la ciutat.
Els acords del Consell General i del Comitè Permanent es prendran per consens entre
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les parts.
Els membres del Consell General i del Comitè Permanent del Pacte podran delegar el
seu vot a un altre membre o a una persona aliena a aquests òrgans que actuï en
representació de la mateixa entitat.
Els representats podran fer-se acompanyar per persones tècniques assessores, d’acord
amb la matèria que s’ha de tractar.
7)En relació a les mesures que s’han de desenvolupar:
Readaptar l’Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació de l’Hospitalet
per al període 2020-2023 a les característiques actualitzades del mercat de treball
local i en els termes de concertació territorial que determina la Llei 13/2015, i el
Decret 48/2020 que la desenvolupa. Per fer-ho possible seran necessàries les
actuacions següents:








Avaluació de la situació actual.
Anàlisi de la governança del sistema local d’ocupació i desenvolupament
econòmic i concertació amb entitats supralocals.
Definir les directrius i eixos de l’Estratègia territorial de desenvolupament
econòmic i ocupació.
Determinar els objectius específics.
Acordar indicadors i criteris de seguiment.
Elaborar el Pla d’acció.
Realitzar l’avaluació dels programes.

L’actualització de l’Estratègia territorial de desenvolupament econòmic i ocupació a la
nova realitat socioeconòmica es cenyirà als períodes que s’estableixin amb
compliment del desplegament del Decret 48/2020 de concertació territorial i serà de
titularitat de l’Ajuntament de l’Hospitalet; així com també serà de titularitat municipal la
totalitat dels resultats derivats de l’execució del Pacte Local. La determinació de la
titularitat dels resultats que s’obtinguin de les actuacions del Pacte Local és exigida
per l’art. 49, lletra “c”, de la Llei 40/2015.
8)En relació a la concertació territorial amb la participació dels agents econòmics i
socials:
Les entitats signants del Pacte local per l’ocupació i el desenvolupament econòmic de
l’Hospitalet 2020-2023 volen seguir amb la voluntat de treballar en la configuració d’un
model de desenvolupament socioeconòmic que permeti contribuir en pro de
l’ocupació i el desenvolupament local.
Els agents signants d’aquest acord manifestem la nostra voluntat que el Pacte treballi
sobre allò concret però sense limitacions sectorials o temàtiques que encotillin una
tasca que per definició ha de ser d’aportació, de consens i positiva per el teixit
productiu de la ciutat.
Es tracta d’un Pacte Local obert i transversal, que implica els seus membres en la
diagnosi, la coordinació, la integració i les propostes d’actuacions dirigides
directament al foment de l’ocupació i a l’impuls de l’activitat econòmica, però que
també, i amb un mateix nivell d’importància van adreçades a la millora de les
condicions de vida de la ciutat, dels seus serveis i de les seves infraestructures.
En aquest mateix sentit, assumim el compromís de consensuar totes aquelles
actuacions necessàries entre totes les organitzacions signants del Pacte, per
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aconseguir la màxima dotació de fons i de recursos, a banda dels que aporti el propi
Govern Local.
Ell termini de vigència s’estendrà des de la data de la seva signatura del Pacte per
l’ocupació i el desenvolupament econòmic local de l’Hospitalet 2020-2023 fins al 31
de desembre de 2023, previ acord de l’òrgan municipal competent. Aquest període
podrà ser reconsiderat en funció del desplegament del Decret 48/2020, de 24 de
març, de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema
d’ocupació i del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, en l’àmbit de la concertació
territorial.
Així mateix, de conformitat amb l’art. 49, lletra “h”, punt 2, de la Llei 40/2015, abans de
la finalització de la vigència del Pacte Local, els seus signataris podran acordar
unànimement la seva pròrroga per un període de fins a quatre anys addicionals o la
seva extinció, prèvia tramitació i aprovació per l’Ajuntament de l’acord corresponent.
El Comitè Permanent en farà una avaluació i les entitats presentaran una memòria
corresponent a la finalització de cadascun dels exercicis de la vigència de Pacte, que
serà aprovada pel Consell General.
9)En relació als compromisos econòmics:
L’Ajuntament preveurà la realització d’una aportació pressupostària pròpia total d’1 milió
d’euros, a distribuir als diferents exercicis pressupostaris del 2020, 2021, 2022 i 2023,
a raó de: 62.500,00 € per a l’exercici 2020 (d’acord amb la previsió ajustada de
realització d’actuacions per aquest exercici), de 312.500,00 € per l’exercici 2021, de
312.500,00 € per l’exercici 2022 i de 312.500,00 € per l’exercici 2023, de conformitat
amb la vigència del Conveni, per tal d’afavorir les polítiques municipals dirigides a la
millora de l’ocupabilitat i del desenvolupament econòmic local, que coadjuvi al
desenvolupament dels eixos que recollirà la futura l’Estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i ocupació.
L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual acordada per als exercicis 2020, 2021, 2022
i 2023, que es destinaran a l’execució de programes de foment de l’ocupació i
d’actuacions d’assistència tècnica que vindran definides pel Pla de treball anual
aprovat pel Consell General del Pacte.
Les aportacions anteriors corresponents als exercicis 2020, 2021, 2022 i 2023 seran
objecte de seguiment, vigilància i control mitjançant les diferents reunions del Comitè
Permanent i en quedarà constància de l’efectiu compliment anual en la memòria
objecte d’aprovació pel Consell General. En cas que per algun motiu l’Ajuntament no
hagués fet efectives les aportacions a les quals s’ha compromès com a resultat de la
manca d’execució de les actuacions definides en el Pla de treball anual, el Consell
General podrà acordar la redistribució de la despesa no executada en els exercicis
següents i dintre de la vigència del Conveni; aquesta redistribució resta condicionada
a l’aprovació del pressupost municipal.
 En el cas de l’aportació corresponent a 2023, s’estableix que, d’acord amb l’art. 52.3
de la Llei 40/2015, quan concorri qualsevol de les causes de resolució del conveni i
existeixin actuacions en curs d’execució que no permetin la total realització efectiva
de l’aportació municipal, el Consell General en la darrera reunió de l’exercici 2023
podrà acordar la continuació i finalització de les actuacions en curs que consideri
oportunes, i establir un termini improrrogable per a la seva finalització.
 En el cas que en un exercici pressupostari no hagi estat possible l’execució de la
totalitat de l’assignació corresponent a aquest exercici, es sol·licitarà al servei
competent la dotació pressupostària per a la seva inclusió a l’exercici següent dels
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saldos no executats resultants, per garantir la realització durant la vigència d’aquest
Pacte de la totalitat de les actuacions que es defineixen d’acord amb els objectius
establerts.
L’Ajuntament de l’Hospitalet, com a resultat de la participació territorial dels agents
socials en el Pacte Local, es compromet a compensar els quatre agents socials
signants del Pacte Local mitjançant una aportació de 12.000 € anuals per a cadascun
dels agents socials i durant els anys de vigència del conveni, aportació que anirà a
càrrec del pressupost general d’aquest Ajuntament.
L’aportació corresponent al 2020 és igual als exercicis posteriors, ja que en el present
exercici han de realitzar, en col·laboració amb l’Ajuntament, diversos anàlisis de la
situació econòmica i de la situació laboral actual, així com de les expectatives
d’evolució, l’establiment de les bases per a la definició d’una estratègia territorial de
desenvolupament econòmic i d’ocupació i també la seva participació en el Consell
General i el Comitè Permanent del Pacte.
De conformitat amb l’art. 49.f) i l’art. 52.2 (lletres “a” i “b”) de la Llei 40/2015, en relació
amb els mecanismes de seguiment, vigilància i control, així com de la liquidació del
conveni, els compromisos són els següents:
-L’Ajuntament farà efectiva l’aportació anual de 12.000 € a cadascun dels agents
socials per la seva participació en el desenvolupament del Pacte Local durant el
primer quadrimestre dels exercicis 2021, 2022, i 2023 una vegada els serveis
tècnics de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social hagin
comprovat anualment que el cost de l’aportació anual de l’exercici anterior no és
inferior a les despeses derivades de l’execució del conveni. Aquesta
comprovació es realitzarà a partir de la quantificació econòmica de la dedicació
efectiva del personal dels agents socials al Pacte Local, segons models
normalitzats facilitats per l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social. La comprovació anual serà sotmesa a l’aprovació del Consell General,
juntament amb la memòria; posteriorment serà objecte del corresponent acord de
l’òrgan municipal competent, on es deixarà constància en el seu cas del grau de
compliment. En cas de justificació parcial, el pagament de l’aportació anual de
l’Ajuntament corresponent a l’exercici següent es minorarà en la mateixa quantia
no justificada de l’any anterior.
-Si la quantificació econòmica corresponent a l’exercici 2023 fos inferior als 12.000
€ aportats per l’Ajuntament, l’entitat signant haurà de reintegrar a l’Ajuntament
l’excés corresponent, en el termini màxim d’un mes des que s’hagi aprovat la
liquidació. Si un cop transcorregut el termini màxim d’un mes no s’ha produït el
reintegrament, s’aplicarà l’interès de demora al reintegrament esmentat.
-En cap cas de la liquidació resultant se’n derivarà una aportació superior per part
de l’Ajuntament a la compromesa a aportar en virtut del conveni, és a dir, 12.000
€ per a cadascun dels agents socials en concepte de compensació per la
participació institucional dels agents socials en el Pacte Local.
I perquè així consti i als efectes adients, signen aquest conveni en la data i el lloc a dalt
esmentats.”
SEGON.- APROVAR la modificació dels percentatges establerts a l’art. 174.4 del text refós
de la Llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de
5 de març, respecte a les despeses aprovades en els següents acords tercer, quart, cinquè i
sisè.
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TERCER.- APROVAR l’aportació dels 12.000,00 € per a cadascun dels agents socials
signants del conveni aprovat a l’acord primer corresponents a l’exercici 2020, que anirà amb
càrrec a les següents aplicacions pressupostàries, de conformitat amb els documents de
retenció de crèdits emesos per la Intervenció General d’aquest Ajuntament en data
7/10/2020, amb els números que s’indiquen:
Partida pressupostària
05.2410 489.02.00
05.2410 489.02.01
05.2410 489.02.02
05.2410 489.02.03

Concepte
Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Pacte Local AEBALL
Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Pacte Local CCOO
Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Pacte Local UGT
Subvenció a famílies i institucions sense
ànim de lucre. Pacte Local PIMEC

Import

Nº RC

12.000,00 €

200039843

12.000,00 €

200039844

12.000,00 €

200039845

12.000,00 €

200039846

Les aportacions municipals objecte del present acord resten subjectes a l’acceptació per
part de la Junta de Govern local de les justificacions presentades pels agents socials, amb
l’obligació d’aquests de reintegrament en cas de justificació parcial.
QUART.- APROVAR l’aportació de 12.000 € a cadascú dels agents socials signants del
conveni aprovat a l’acord primer respecte als exercicis 2021, 2022 i 2023, acreditant
l’existència de crèdit adequat i suficient mitjançant els documents comptables RC de futurs
relacionats a continuació, segons distribució per exercicis i partides pressupostàries:
EXERCICI 2021

Partida pressupostària

Import

Nº RC
futurs

sense

12.000,00 €

200027739M

sense

12.000,00 €

200027744X

sense

12.000,00 €

200027747J

sense

12.000,00 €

200027750Q

Concepte

Subvenció a famílies i institucions
ànim de lucre. Pacte Local AEBALL
Subvenció a famílies i institucions
05.2410 489.02.01
ànim de lucre. Pacte Local CCOO
Subvenció a famílies i institucions
05.2410 489.02.02
ànim de lucre. Pacte Local UGT
Subvenció a famílies i institucions
05.2410 489.02.03
ànim de lucre. Pacte Local PIMEC
TOTAL aportació agents socials Pacte Local

05.2410 489.02.00

de

48.000,00 €

EXERCICI 2022

Partida
pressupostària
05.2410 489.02.00
05.2410 489.02.01
05.2410 489.02.02
05.2410 489.02.03

Import

Nº RC
futurs

sense ànim

12.000,00 €

200027740Y

sense ànim

12.000,00 €

200027745B

sense ànim

12.000,00 €

200027748Z

sense ànim

12.000,00 €

200027751V

Concepte
Subvenció a famílies i institucions
de lucre. Pacte Local AEBALL
Subvenció a famílies i institucions
de lucre. Pacte Local CCOO
Subvenció a famílies i institucions
de lucre. Pacte Local UGT
Subvenció a famílies i institucions
de lucre. Pacte Local PIMEC

TOTAL aportació agents socials Pacte Local

de

48.000,00 €

EXERCICI 2023

Partida
pressupostària

Concepte

Import

Nº RC
futurs

05.2410 489.02.00

Subvenció a famílies i institucions sense ànim
de lucre. Pacte Local AEBALL

12.000,00 €

200027741F

de
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05.2410 489.02.01
05.2410 489.02.02
05.2410 489.02.03

Subvenció a famílies i institucions sense ànim
de lucre. Pacte Local CCOO
Subvenció a famílies i institucions sense ànim
de lucre. Pacte Local UGT
Subvenció a famílies i institucions sense ànim
de lucre. Pacte Local PIMEC

TOTAL aportació agents socials Pacte Local

12.000,00 €

200027746N

12.000,00 €

200027749S

12.000,00 €

200027752H

48.000,00 €

Les aportacions municipals objecte del present acord resten subjectes a l’acceptació per
part de la Junta de Govern local de les justificacions presentades pels agents socials, amb
l’obligació d’aquests de reintegrament en cas de justificació parcial.
Així mateix aquestes aportacions per als exercicis 2021, 2022 i 2023 restaran subordinades
als crèdits que siguin autoritzats per l’exercici al pressupost municipal d’aquest Ajuntament,
en compliment de l’art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL).
CINQUÈ.- APROVAR la següent despesa, corresponent a l’exercici 2020, per al
desenvolupament de les actuacions pròpies del Pacte aprovat a l’acord primer, de
conformitat amb el document de retenció de crèdit emès per la Intervenció General d’aquest
Ajuntament en data 7/10/2020, amb el número que s’indica:
Partida
pressupostària

Concepte

Import

Nº RC

05.2410 227.06.02

Estudis i treballs tècnics- Pacte local Ocupació
i Desenvolupament Econòmic

62.500,00 €

200039847

SISÈ- APROVAR la següent despesa respecte als exercicis 2021, 2022 i 2023, per al
desenvolupament de les actuacions pròpies del Pacte aprovat a l’acord primer, acreditant a
l’existència de crèdit adequat i suficient mitjançant els documents comptables RC de futurs
relacionats a continuació, segons distribució per exercicis i partides pressupostàries:
EXERCICI 2021
Partida
pressupostària
05.2410.143.01.05
05.2410.160.00.06
05.2410 227.06.02
05.2410 227.99.02

Concepte

Import

Nº RC
futurs

Altre personal. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Seguretat social. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Estudis i treballs tècnics- Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local
Prestació de serveis. Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local

166.250,00 €

200027551R

52.500,00 €

200027547C

56.250,00 €

200027725Z

37.500,00 €

200027734T

TOTAL Aportació actuacions Pacte Local

de

312.500,00 €

EXERCICI 2022
Partida
pressupostària
05.2410.143.01.05
05.2410.160.00.06
05.2410 227.06.02
05.2410 227.99.02

Concepte

Import

Nº RC
futurs

de

Altre personal. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Seguretat social. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Estudis i treballs tècnics- Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local
Prestació de serveis. Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local

166.250,00 €

200027552W

52.500,00 €

200027549E

56.250,00 €

200027726S

37.500,00 €

200027735R
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TOTAL Aportació actuacions Pacte Local

312.500,00 €

EXERCICI 2023
Partida
pressupostària
05.2410.143.01.05
05.2410.160.00.06
05.2410 227.06.02
05.2410 227.99.02

Concepte

Import

Nº RC
futurs

Altre personal. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Seguretat social. Pacte local per l’Ocupació i el
Desenvol. Econòmic
Estudis i treballs tècnics- Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local
Prestació de serveis. Pacte local Ocupació i
Desenvolupament Local

166.250,00 €

200027553A

52.500,00 €

200027550T

56.250,00 €

200027727Q

37.500,00 €

200027736W

TOTAL Aportació actuacions Pacte Local

de

312.500,00 €

Aquestes aportacions per als exercicis 2021, 2022 i 2023 restaran subordinades als crèdits
que siguin autoritzats per l’exercici al pressupost municipal d’aquest Ajuntament, en
compliment de l’art. 174 del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat
pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març (LRHL).
SETÈ .- LIQUIDAR aquest conveni, per tal de determinar el grau de compliment de les
obligacions i compromisos de cadascuna de les parts, de conformitat amb l’art. 52 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic, durant el primer trimestre de
l’exercici 2024. La liquidació serà objecte del corresponent acord municipal i està subjecte al
control financer de la Intervenció General d’aquest Ajuntament.
VUITÈ.- REMETRE el conveni de col·laboració “Pacte Local per l’ocupació i el
desenvolupament econòmic de L’Hospitalet 2020-2023” a la Sindicatura de Comptes u
òrgan extern de fiscalització de la Generalitat de Catalunya, per donar compliment a l’art. 53
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del Sector Públic.
NOVÈ – FER PÚBLIQUES al portal de transparència municipal, les dades del conveni que
determina l’article 14.1, en relació amb l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre,
de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
DESÈ.- COMUNICAR aquest Acord a la Secretaria General, a la Gerència, a la Intervenció
General Municipal, a la Tresoreria municipal i al Servei de Programació i Pressupostos
d’aquest Ajuntament, per al seu coneixement i als efectes adients.
ONZÈ.- NOTIFICAR aquest Acord a les persones interessades, contra el qual podran
interposar els recursos que figuren a continuació.”

COMISSIÓ PERMANENT DE DRETS I TERRITORI
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.

ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
ACORD 8.-APROVACIÓ DE L’ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY
2020 DEL CONVENI D’ENCOMANA DE GESTIÓ A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS

…/…

55

PER CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN
ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL. AJT/58452/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy breve, decir que el Partido Popular votará a favor. Consideramos que la prórroga para
hacer ayudas para intentar paliar la situación de muchas familias es más necesaria que
nunca. Por tanto, vemos con buenos ojos, como no podía ser de otra manera, la prórroga
para las ayudas en el alquiler de la vivienda. Por tanto votaremos a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros en el ámbito de vivienda evidentemente ya se conoce sobradamente nuestro
posicionamiento, especialmente en los temas de ayuda a los alquileres.
Creemos que tenemos un auténtico problema en esta ciudad con el acceso a una vivienda
digna. Después se debatirá también hay una enmienda perdón, hay una moción, nos
posicionaremos también.
Pero sí que es verdad que tenemos una asignatura pendiente con la ciudad en el tema del
alquiler social. Creemos imprescindible en estos momentos, que esos alquileres sociales se
incrementen. No son suficientes, hay muchísimas familias en una situación dramática y
cuando es dramática, es que muchas de ellas van a ser desalojadas de sus casas en un
momento determinado porque no pueden asumir los costes ni de las hipotecas en algunos
casos, pero en este caso de los alquileres.
Los alquileres están disparados como los alquileres privados. Sabemos todos que se viene
produciendo desde hace años y consideramos que es imprescindible tomar las medidas
urgentes para paliar esta situación.
Nosotros votaremos a favor de este punto, pero evidentemente consideramos que se ha de
hacer un esfuerzo superior para llegar a la mayoría de familias y personas que en estos
momentos tienen muchas dificultades para acceder a una vivienda digna.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor d’aquest conveni que bàsicament és una actualització de la prestació
econòmica que fa la Generalitat a l’Ajuntament de L’Hospitalet amb matèria dels tràmits
relacionats amb per la taxa d’actualització envers els ajuts per la COVID-19.
En cap moment és un conveni que parli de les polítiques d’habitatge, de la problemàtica,
sinó d’aquells serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament perquè es delega des de la
Generalitat de Catalunya. Però sí que compartim i després tindrem doncs temps per debatre
temes d’habitatge, que és necessari que des de les diferents administracions públiques,
començant per la local, la catalana i també l’estatal, que és qui pot fer més coses en aquest
àmbit de l’habitatge, es puguin prendre mesures per poder garantir aquest dret a l’habitatge
que està sent vulnerat, i que degut a les conseqüències de la crisi social que estem patint,
moltes persones es veuen abocades a la pèrdua de l’habitatge o tenen moltes dificultats
econòmiques.
Amb aquest debat pendent, i concretant en l’àmbit del que hem dit abans, Esquerra
Republicana de Catalunya votarem a favor.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
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Per concretar el que escoltava a la portaveu d’En Comú Podem, aquest punt que portem, és
una addenda al conveni que no fa res més que el que ha explicat ara el Sr. Garcia
d’Esquerra Republicana, que és habilitar el pagament dels expedients que estem tramitant
de les ajudes COVID-19, que no estaven previstes en el conveni que teníem amb la
Generalitat per la prestació de diferents serveis per part de l’Oficina d’Habitatge.
En qualsevol cas, si que ens agradaria que el govern de la Generalitat reobrís el tràmit de
petició d’ajuda COVID-19 que va tancar el mes de setembre i que la gent afectada per la
situació de crisi que s’ha generat econòmica i social, derivada de la pandèmia, pugui
continuar demanant ajudes.
Hi ha un mandat parlamentari que així ho demana també. Hi ha la votació al Parlament que
demana que es reobri aquest termini i encara no s’ha fet. Ens agradaria que el govern de la
Generalitat ho reobrís i que l’Oficina de l’Habitatge pogués continuar tramitant ajudes
COVID-19 per a tota la gent que les necessita.

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

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Si, solamente puntualizar. Nos hemos leído el expediente y se ve perfectamente que se
trata de la gestión de estas ayudas. En este tema siempre queremos ir un poquito más allá
porque la situación es muy grave y en cualquier punto que se hable de la vivienda, vamos a
incidir en la medida de lo posible en nuestro posicionamiento porque creemos que en estos
momentos es indispensable.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 8 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, 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 d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en
exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori, per a la seva aprovació pel Ple, el següent
ACORD
ATÈS que l’Ajuntament Ple el 27 de novembre de 2019 va aprovar, per a 2019, la minuta del
“Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” i l’annex de finançament del conveni,
relatiu a l’Oficina Local d’Habitatge situada en aquest municipi, conveni que va ser subscrit
el 10/12/2019. Expedient AJT 53682/2019.
ATÈS que la clàusula onzena del conveni preveu que tindrà vigència fins al dia 31 de
desembre de 2019 i que podrà ser prorrogat fins a un màxim de 4 anys addicionals, de
conformitat amb l’article 49 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector
públic, per mutu acord de les parts.
ATÈS que l’Ajuntament Ple el 27 de maig de 2020 va aprovar l’addenda de la pròrroga per a
l’any 2020 del Conveni de col·laboració i d’encàrrec de gestions entre l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat” relatiu a l’Oficina Local
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d’Habitatge situada en aquest municipi, el qual es subscriu el dia 01/07/2020. Expedient AJT
5101/2020.
VIST que el dia 18 de maig 2020 es publica al DOGC la RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de
12 de maig, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, que estableix les condicions d’accés
als ajuts per a contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els
lloguers de l’habitatge habitual. L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d’ajuts al
lloguer, mitjançant adjudicació directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual, que
com a conseqüència de l’impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes
transitoris per atendre el pagament parcial o total del lloguer.
ATÈS que mitjançant comunicació de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya s’estableixen
les condicions per a l’atorgament d’un annex a l’addenda de prorroga del conveni per a l’any
2020 en els termes següents:
“ Primer.- L’Ajuntament, mitjançant l’oficina local d’habitatge, tramitarà els expedients
de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució TES/1047/2020, de 12 de
maig.
Segon.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca
desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó
de 50€ per cada expedient tramitat.
Tercer.- Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació
màxima que s’ha fixat en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a
l’any 2020.
Quart.- Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els
expedients tramitats d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de
manera diferenciada, en la certificació que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya amb efectes de data 31 de desembre de 2020, signada per l’interventor
o excepcionalment pel secretari de l’ens local, prevista en el pacte tercer de l’addenda
de pròrroga del conveni per a l’any 2020.”
ATÈS que la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, els decrets i
reglaments que la despleguen i el Pla per al Dret a l’Habitatge constitueixen el marc
normatiu de col·laboració amb les oficines locals d’habitatge i les borses de mediació per al
lloguer social, que tenen per finalitat principal assegurar la màxima cobertura territorial en la
prestació dels serveis i gestió d’ajuts relacionats amb l’habitatge i facilitar la proximitat de les
gestions a la ciutadania.
ATÈS que la Llei 13/2009, de 22 de juliol, defineix que són objectius de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya, l’execució i la gestió de les polítiques d’habitatge que són
competència de la Generalitat i, especialment les relatives a les actuacions públiques que
en matèria d’habitatge han de garantir la proximitat al territori, amb una gestió integrada de
les actuacions públiques de conformitat amb els principis de subsidiarietat, coordinació,
cooperació i col·laboració amb els ens locals.
ATÈS que el Decret 75/20104, de 27 de maig, del Pla per al Dret a l’Habitatge té una
vigència mínima de quatre anys, i en tot cas, fins que no s’aprovi i entri en vigor el nou pla
que el substitueixi, i que ambdues parts han posat de manifest l’interès en prorrogar el
conveni de col·laboració establert, amb la finalitat de mantenir el funcionament dels serveis i
activitats pactats, durant 2020.
VISTOS els informes emesos per l’assessoria jurídica de l’àrea i per la Directora de Serveis
de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, favorables a l’aprovació de
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l’annex a l’addenda de pròrroga del Conveni durant l’any 2020.
VIST l’informe preceptiu emès conjuntament per la Secretaria General del Ple i la
Intervenció General Municipal, que consta a l’expedient de data 11 de novembre de 2020,
núm. SGP LH 35/2020 i 155/2020 respectivament.
VIST l’article 25 apartat 2n de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local (LRBRL), l’article 8è de la Llei 18/2007, de 28 de desembre del dret a l’habitatge,
segons redacció del Decret Llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents per
millorar l’accés a l’habitatge, el Decret Llei 37/2020, de 3 de novembre, de reforç de la
protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID-19 i els
articles 60, 61 i 65 del Decret 75/2014, de 27 de maig, del Pla per al dret a l’habitatge.
VIST que l’article 123.1.j) atribueix al Ple la competència per acceptar les delegacions o
encomanes de gestió realitzades per altres administracions i al seu apartat 2, determina que
es requereix el quòrum de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
corporació, per adoptar, entre d’altres, aquest acord.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR l’annex a l’addenda de pròrroga per a l’any 2020 del CONVENI DE
COL·LABORACIÓ I D’ENCÀRREC DE GESTIONS ENTRE L’AGÈNCIA DE L’HABITATGE
DE CATALUNYA I L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, signada el
01/07/2020, relatiu a l’oficina local d’habitatge situada en aquest municipi, que és del tenor
literal següent:
“ANNEX A L’ADDENDA DE PRÒRROGA PER A L’ANY 2020 DEL CONVENI
D’ENCOMANA DE GESTIÓ A L’OFICINA LOCAL D’HABITATGE DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT, EN RELACIÓ AMB LA TRAMITACIÓ DELS AJUTS PER
CONTRIBUIR A MINIMITZAR L’IMPACTE ECONÒMIC I SOCIAL DEL COVID-19 EN
ELS LLOGUERS DE L’HABITATGE HABITUAL.
El Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març, pel qual s’adopten mesures urgents
complementàries en l’àmbit social i econòmic per fer front a l’COVID-19 estableix
determinades mesures per pal·liar aquesta situació. Dins d’aquestes mesures, l’article
10 preveu incorporar en el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, regulat al Reial Decret
106/2018, de 9 de març, un nou programa d’ajuts, per contribuir a minimitzar l’impacte
econòmic i social del COVID19, en els lloguers d’habitatge habituals.
L’Ordre TMA/336/2020, de 9 d’abril, per la qual s’incorpora, substitueix i modifiquen
sengles programes d’ajuda de el Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021, incorpora de
forma immediata al Pla Estatal d’Habitatge 2018-2021 el nou programa d’ ajuts per a
contribuir a minimitzar l’impacte econòmic i social de l’COVID-19 en els lloguers
d’habitatge habitual.
La RESOLUCIÓ TES/1047/2020, de 12 de maig, del president de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya estableix les condicions d’accés als ajuts per a contribuir a
minimitzar l’impacte econòmic i social del COVID-19 en els lloguers de l’habitatge
habitual.
L’objecte d’aquesta resolució és la concessió d’ajuts al lloguer, mitjançant adjudicació
directa, a les persones arrendatàries d’habitatge habitual, que com a conseqüència de
l’impacte econòmic i social del COVID-19, tinguin problemes transitoris per atendre el
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pagament parcial o total del lloguer.
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament, van subscriure l’any 2019 un
conveni de col·laboració i encàrrec de gestions relatiu a l’oficina local d’habitatge que
ha estat prorrogat per a l’any 2020 mitjançant la corresponent addenda de pròrroga.
El pacte segon de l’esmentat conveni preveu la gestió per part de l’oficina
d’expedients d’ajuts per al pagament del lloguer, que es compensen per part de
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya amb una contraprestació econòmica de 50€ per
cada expedient tramitat, amb la limitació econòmica de l’aportació màxima establerta
en el pacte quart c. del conveni, que només es podrà incrementar en el cas que es
justifiqui una activitat superior i en funció de les disponibilitats pressupostàries.
No obstant, atès que l’aprovació d’aquesta nova línia d’ajuts per al pagament del
lloguer, que té caràcter transitori i extraordinari, podrà comportar un augment
significatiu dels expedients d’ajuts que de forma ordinària tramiten les oficines locals
d’habitatges i les borses de mediació, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya considera
adient que la contraprestació econòmica que correspongui als nous ajuts al pagament
al lloguer no computin dins de la limitació econòmica de l’aportació màxima que
preveu el conveni d’encàrrec de gestions.
En conseqüència, les parts
ACORDEN
Primer.- L’Ajuntament, mitjançant l’oficina local d’habitatge, tramitarà els expedients
de la nova línia d’ajuts al lloguer regulats en la Resolució TES/1047/2020, de 12 de
maig.
Segon.- L’Agència de l’Habitatge de Catalunya compensarà econòmicament la tasca
desenvolupada per l’oficina per a la gestió dels esmentats ajuts extraordinaris, a raó
de 50€ per cada expedient tramitat.
Tercer.- Aquesta contraprestació econòmica no es veurà limitada per l’aportació
màxima que s’ha fixat en el pacte segon de l’addenda de pròrroga del conveni per a
l’any 2020.
Quart.- Per a l’acreditació de l’activitat desenvolupada, l’oficina inclourà els
expedients tramitats d’aquesta línia d’ajuts al lloguer vinculats al COVID-19, de
manera diferenciada, en la certificació que ha de presentar a l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya amb efectes de data 31 de desembre de 2020, signada per l’interventor
o excepcionalment pel secretari de l’ens local, prevista en el pacte tercer de l’addenda
de pròrroga del conveni per a l’any 2020.”
En prova de conformitat, les parts interessades signen aquesta addenda, en el lloc i
en data indicats.”
SEGON.- FACULTAR el Tinent d’Alcaldia de l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat d’aquest Ajuntament tan àmpliament com en dret sigui possible, per a la
signatura de l’annex a l’addenda objecte d’aprovació, per a quants actes siguin necessaris
per al seu desenvolupament, vigència, efectivitat i execució.
TERCER.- PUBLICAR al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, el conveni que
formalitza l’annex a l’addenda de pròrroga un cop signat.
QUART.- FER PÚBLIQUES al portal de transparència municipal, les dades del conveni que
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determina l’article 14.1, en relació a l’article 8.1.f) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ.- DONAR TRASLLAT d’aquest acord a l’Oficina Municipal d’Habitatge de
l’Hospitalet, a l’àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, al Servei
d’Urbanisme i Activitats, a la Secretaria General, a la Intervenció General Municipal, a la
Tresoreria municipal i a la Unitat de pressupostos d’aquest Ajuntament.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, amb indicació
dels recursos procedents.”

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.

CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
ACORD 9.-APROVACIÓ DE LA CONCESSIÓ DE MEDALLES D’HONOR DE LA
GUÀRDIA URBANA DE L’HOSPITALET CORRESPONENTS A L’ANY 2020.
AJT/54552/2020

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular votará a favor de este dictamen para la concesión de medallas a los
agentes de la Guardia Urbana el año 2020.
Nosotros desde el Partido Popular queremos hacer un reconocimiento a todos los agentes
de la Guardia Urbana de nuestra ciudad que desarrollan muchas veces en una situación
precaria su labor diaria.
Nosotros entendemos desde el Partido Popular, que la mayoría, sino por decir la totalidad
de los agentes de la Guardia Urbana que este año van a ser condecorados, creo que lo que
querrían es mejor condiciones laborales más que la concesión de medallas, que está muy
bien.
Pero eso debería incrementarse también, debería ir acompañado de mejores servicios a la
hora de mejorar su situación laboral a la hora de prestar su servicio.
Por tanto, nosotros en este Pleno ya presentamos una moción relativa a este tema y por
tanto nosotros votaremos a favor. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Veig que el Sr. Castro havia demanat la paraula, no sé si és per fer una intervenció inicial o
per a tots els grups.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Bàsicament és per explicar, donat que la Sra. Esplugas ha barrejat la
moció.

SRA. ALCALDESSA
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Un moment, Sr. Castro, si és per contestar, esperem que parlin tots els grups polítics.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros lo que queremos transmitir es nuestro agradecimiento a los agentes de Guardia
Urbana por su labor. Sabemos y somos conscientes de que ha sido un año muy complicado
para todos y queremos hacerles este reconocimiento.
También felicitar a las personas que han sido distinguidas tanto por su trayectoria en
algunos casos, que ha sido extensa y muy positiva y luego también pues algunas
actuaciones que también han sido muy importantes. Sencillamente nuestro agradecimiento
a su labor y felicitar a las personas distinguidas.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votarem a favor de donar la Medalla d’Honor de la Guàrdia Urbana d’aquests quinze
guàrdies urbans locals. Des d’aquest grup municipal volem agrair el treball, l’esforç,
dedicació i el compromís de servei públic a les persones que rebran aquesta distinció i que
han treballat amb aquest cos durant molt més de 20 anys i la seva gran trajectòria
professional de servei públic a la ciutadania.
Per tant un merescut reconeixement a aquests professionals. En un any molt complicat i
sobretot doncs desitjar-los que la Guàrdia Urbana sigui un cos que estigui valorat. Que
aquestes reivindicacions també que estan fent els diferents sindicats es puguin dur a terme.

SRA. ALCALDESSA
Veig que també el Sr. Rainaldo Ruiz ha demanat la paraula fora de l’ordre establert, però
d’acord, intervingui.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Como habrá podido observar en todas las resoluciones en las que hemos votado a favor no
hemos intervenido. Compartimos el fondo y la forma de cada una de las resoluciones, pero
aquí parece que si no participo no estoy felicitando a la Guardia Urbana.
Nuestro apoyo a todo el cuerpo por su labor en estos momentos tan difíciles, por su labor
siempre. Y felicitar a todos aquellos que se les ha concedido algún tipo de honor. Nuestro
apoyo y nuestro reconocimiento nada más.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Bàsicament per nosaltres presentem l’aprovació d’aquest ple. la concessió d’aquestes
distincions professionals es fa cada any, es fa a través de la Comissió de distincions de la
Guàrdia Urbana.
És un reconeixement específic en aquest cas a catorze persones amb més de 20 anys al
servei de la ciutat, de la Guàrdia Urbana. Però en tot cas també és un reconeixement
explícit a tota la tasca que fa tot el col·lectiu de la Guàrdia Urbana al llarg de l’any.
Si volia explicitar una qüestió concreta, que és que aquest any, donada la situació de
COVID-19, aquesta comissió ha tingut a bé no tenir en consideració propostes que teníem
d’altres policies, d’altres cossos de forces de seguretat. Perquè sabeu que no s’ha pogut
celebrar el Dia de la Guàrdia Urbana que és quan s’entreguen aquestes distincions i sabem
que persones d’altres cossos policials i també ciutadans als quals se’ls distingeix per les
seves actuacions envers altres ciutadans, lògicament aquest any no hem volgut donar
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distincions a l’espera de que puguem celebrar com cal tots junts aquest dia de la Guàrdia
Urbana, on aquests honors i aquestes distincions es puguin donar d’una manera molt més
àmplia, amb més difusió i més reconeixement per part de tots.
I en tot cas, dir-li a la Sra. Esplugas que després tindrem ocasió, en la moció, de parlar del
tema de les condicions de treball dels guàrdies i de la les seves funcions i organització.
Em sembla que en aquest punt el que tocava és el que agraeixo que hagin fet els grups
polítics, és aquest reconeixement a la tasca que fan cada dia aquests servidors públics.
Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 9 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat, en exercici de les facultats
que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de 2020, aquest darrer
publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent
de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Reglament de Distincions de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat,
publicat al BOP de 29-04-2015, regula el procediment i els requisits per a la concessió de
les distincions que podrà atorgar l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per tal de premiar
els/les funcionaris/es del Cos de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat, d’altres
Forces i Cossos de Seguretat, així com a aquelles persones, entitats, empreses i
institucions, publiques o privades que siguin mereixedores d’aquest reconeixement.
ATES que d’acord amb allò establert al seu article 12, punts 1, 3 i 4, en tots els
procediments de concessió de medalles d’honor de la Guàrdia Urbana serà preceptiva la
instrucció del corresponent expedient i a tal efecte es constituirà una Comissió de
Distincions, la qual elaborarà, abans del dia 30 de setembre de cada any, una proposta de
concessió de les Medalles d’honor de la Guardia Urbana. La proposta serà elevada per
conducte de l’alcaldia o el/la Regidor/a delegada en matèria de seguretat ciutadana al Ple
Municipal a efectes de la seva aprovació.
ATÈS que mitjançant Resolució núm. 5900/2015, de 16 de juliol, de la Tinent d’Alcaldia de
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme es va constituir formalment la Comissió de
Distincions de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat, d’acord amb allò establert al
Reglament de distincions de la Guardia Urbana de L’Hospitalet de Llobregat.
ATÈS que per Resolució núm. 2233/2020, de 21 de febrer, del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de
Convivència i Seguretat s’ha procedit a la constitució renovada de la referida Comissió.
ATÈS que la Comissió de Distincions de la Guàrdia Urbana, reunida en sessió de data 28
de setembre de 2020, a la vista dels informes de les diverses actuacions realitzades, ha
acordat proposar la concessió de les Medalles d’Honor de la Guardia Urbana establertes a
l’esmentat Reglament.
VIST l’informe emès per l’Assessor Jurídic de Convivència i Seguretat.
Per tot això,
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Convivència i Seguretat, i amb el
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dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- CONCEDIR la Medalla de Distinció professional, als següents membres de la
Guàrdia Urbana de L’Hospitalet:
Inspector Tip 42J. T. I.
Sergent

Tip 129J. F. C.

Caporal Tip 247L. A. G.
“

Tip 237F. J. O.

Agent Tip 430L. M. M. S.
“ Tip 504J. P. O.
“Tip 505J. N. J.
“ Tip 529A. R. A.
“Tip 536J. M. P. V.
“Tip 731C. P. M.
“ Tip 780 J. B. A.
“ Tip 806 J. L. R. M.
“ Tip 807L. A. L. M.
“ Tip 851L. F. F.
Per la seva trajectòria professional i una actitud de constant superació durant els més de 20
anys que porten a la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet.
SEGON.- CONCEDIR la Medalla de la Guàrdia Urbana, al següent membre de la Guàrdia
Urbana de L’Hospitalet:
Caporal

Tip 272D. G. M.

Por la destacada intervenció en un intent de suïcidi, on posant en risc la seva pròpia
integritat física va aconseguir que la persona desistís de la seva intenció.
TERCER.- TRASLLADAR aquesta resolució, a la Alcaldia, a la Presidència de la Comissió
de Distincions i a la Prefectura de la Guàrdia Urbana.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 10 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
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ACORD 10.-RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL DE LA MINUTA DEL CONVENI DE
COL·LABORACIÓ AMB EL CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT PER DUR A
TERME LES ACTIVITATS DE LA CAMPANYA DE CONTROL DE MOSQUITS PER L´ANY
2020, APROVADA PEL PLE EN SESSIÓ DE 22 DE JULIOL DE 2020. AJT/23782/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 10 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, 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 l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans,
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol
de 2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, per la present, proposa al
Ple municipal, l’adopció de l’acord següent:
VIST que el Ple municipal en sessió de 22 de juliol de 2020, va aprovar la minuta del
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per dur a terme les
activitats de la campanya de control de mosquits per l´any 2020.
ATÈS que amb posterioritat a l’aprovació s’han observat diversos errors de transcripció als
apartats: manifesten segon i quart i compromís setè i desè.
ATÈS que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, disposa que l’Administració en qualsevol moment
pot rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
ATÈS que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar errors
materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a
l’òrgan que els ha dictat.
ATÈS que en conseqüència, l’òrgan competent per rectificar l’error de fet és el Ple de
l’Ajuntament.
VIST l’informe de la cap de secció de salut ambiental i laboratori i l’informe jurídic que
consten a l’expedient.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la comissió permanent de drets i territori,
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR la rectificació per error material de l’acord de Ple de 22 de juliol de
2020, on s’aprova el conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat,
per dur a terme les activitats de la campanya de control de mosquits, als apartats que
consten a continuació en el sentit següent:
A.Manifesten Segon:
ON DIU:
SEGON.- Que el Servei de Control de Mosquits no té personalitat jurídica pròpia i el seu
finançament és mixt essent una part del pressupost coberta per les aportacions municipals i
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la resta pel Consell Comarcal, qui pot acceptar finançament extern d´altres Administracions.
HA DE DIR:
SEGON.- Que el finançament del Servei de Control de Mosquits és mixt, essent una part del
pressupost coberta per les aportacions municipals i la resta pel Consell Comarcal, qui pot
acceptar finançament extern d´altres Administracions.
B.Manifesten Quart:
ON DIU:
QUART.- Que aquesta col·laboració i convenis han anat renovant-se, aprovant-se i
subscrivint-se per successius períodes anuals fins a l´any 2018, d´acord als corresponents
acords dels òrgans competents de les respectives entitats.
HA DE DIR:
QUART.- Que aquesta col·laboració i convenis han anat renovant-se, aprovant-se i
subscrivint-se per successius períodes anuals, d´acord als corresponents acords dels
òrgans competents de les respectives entitats.

C.Compromís Setè:
ON DIU:
SETÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de
fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest Conveni per a una finalitat diferent de la que aquí s’estableix. De la
mateixa manera es comprometen a guardar estricta confidencialitat i sigil respecte de les
dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement per raó de l’execució del
present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització d’aquest conveni,
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu
regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran cedides a tercers
excepte obligació legal.
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
Per
part
del
CONSELL
COMARCAL
DEL
BAIX
LLOBREGAT
a
gestiodades@elbaixllobregat.cat o el seu Delegat de Protecció de Dades, Microlab Hard S.L
a ccbll@dpo.microlabhard.es.
Per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a responsable.dadespersonals@l-h.cat, o al seu
Delegat de Protecció de Dades dpd@l-h.cat
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat..gencat.cat).
HA DE DIR:
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SETÈ.- Ambdues parts fan constar, de manera expressa, que compliran amb el que disposa
la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, abstenint-se de
fer cap mena de tractament de les dades personals de que disposin com a conseqüència de
l’aplicació d’aquest Conveni per a una finalitat diferent de la que aquí s’estableix. De la
mateixa manera es comprometen a guardar estricta confidencialitat i sigil respecte de les
dades de caràcter personal de les quals tinguin coneixement per raó de l’execució del
present conveni, obligació que subsistirà encara després de la finalització d’aquest conveni,
de conformitat amb el que disposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades de
caràcter personal.
Les dades personals es conservaran d’acord amb els terminis establerts al marc normatiu
regulador dels serveis realitzats per part de les entitats signants i no seran cedides a tercers
excepte obligació legal.
Ambdues parts podran, en qualsevol moment, exercir els drets d’accés, rectificació,
supressió, oposició, limitació i portabilitat, mitjançant escrit, dirigit a:
Per part del CONSELL COMARCAL DEL BAIX LLOBREGAT al contacte del Delegat de
Protecció de Dades, dpd@elbaixllobregat.cat
Per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet el seu Delegat de Protecció de Dades dpd@l-h.cat
En cas de disconformitat amb el tractament també tenen dret a presentar una reclamació
davant l’Autoritat de Protecció de Dades competent (apdcat..gencat.cat).
Així mateix, en quant el Consell Comarcal del Baix Llobregat ostenta la condició
d´encarregat de tractament de dades que accedeix per compte de l’Ajuntament en la seva
qualitat de Responsable, es signa el perceptiu acord regulador de la figura d’encarregat de
tractament, que s’inclou com a annex en aquest document.

D.Compromís desè:
ON DIU:
DESÈ.- La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2020 transcorregut el
qual sense haver-se portat a terme el seu objecte, quedarà rescindit automàticament, sense
perjudici de les responsabilitats que en cas d´incompliment poguessin procedir.
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser objecte de pròrroga sempre que, amb
caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho acordin de manera expressa, seguint
per això el mateix procediment que per a la seva concertació inicial, en consonància amb les
taxes vigents en aquell moment i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit
màxim de quatre anys.
HA DE DIR:
DESÈ.- La vigència inicial d’aquest conveni abasta la totalitat de l’any 2020. En cas d´haver
transcorregut aquest termini sense haver-se dut a terme el seu objecte, aquest fet es
considerarà causa de resolució, amb els efectes previstos a la Llei 40/2015, de Règim
Jurídic del sector Públic.
No obstant això, d’acord amb l’article 49.h) de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim
Jurídic del Sector Públic, aquest conveni podrà ser objecte de pròrroga sempre que, amb
caràcter previ a la seva finalització, les parts així ho acordin de manera expressa, seguint
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per això el mateix procediment que per a la seva concertació inicial, en consonància amb les
taxes vigents en aquell moment i formalitzant-lo amb idèntiques solemnitats, amb un límit
màxim de quatre anys.
SEGON.- NOTIFICAR el present acord al Consell Comarcal de Baix Llobregat.
TERCER.- COMUNICAR aquests acords a l’Àrea d’alcaldia, a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials
i Recursos Humans, a la Gerència, a la Direcció de Benestar i Drets Socials, a la Intervenció
General, a la Secretaria General del Ple, a la Tresoreria Municipal, al Servei de Programació
i Pressupostos.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 11 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 11.-ACORD RELATIU A LA IMPOSICIÓ DE SANCIÓ PER INFRACCIÓ DE LA
LLEI 50/1999, DE 23 DE DESEMBRE, SOBRE EL RÈGIM JURÍDIC DE LA TINENÇA
D’ANIMALS POTENCIALMENT PERILLOSOS. AJT/40435/2019

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 11 de l’ordre del dia, que s’aprova
amb 23 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 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 3 vots d’abstenció dels
representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i
Jesús Amadeo Martín González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptantse l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici de les
facultats que per a l’administració executiva li corresponen a aquesta en exercici de les
facultats que li atorguen els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3 de juliol de 2020, publicat
al BOPB el 01/07/2019, sotmet a dictamen de la Comissió Permanent de Drets i Territori el
present acord per a la aprovació del Ple:
VISTA l’acta del servei de la Guàrdia Urbana de denúncia per infraccions en matèria de
tinença de gossos potencialment perillosos emesa el passat dia 07/05/2019, a les 23:45
hores pels agents actuants amb número 967 i 1000 on es constaten els següents fets que
són constitutius d’infracció a la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de
la Tinença d’Animals Potencialment Perillosos:
Portar un gos pertenyent a una raça considerada perillosa sense lligar a la via o
espai públic
VIST que s’ha identificat com a presumpte responsable de la conducta infractora al Sr. P. A.
V., amb DNI núm. XXXXXXXXX.
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ATÈS que el procediment sancionador contra el Sr. P. A. V. es va iniciar mitjançant
Resolució del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans núm.
2575/2020 de 28/02/2020, la qual contenia un pronunciament precís relatiu a la
responsabilitat imputada al Sr. P. A. V. i s’advertia que aquesta es consideraria proposta
davant la manca d’al·legacions, documents o justificacions.
VIST l’informe emes per l’Assessora Jurídica segons el qual es proposa es dicti resolució
sancionadora de procediment sancionador, d’acord amb els termes establerts als articles 80
i 90 de LPAC, iniciat contra el Sr. P. A. V., amb DNI núm. XXXXXXXXX com autor i
responsable per les infraccions que constaven a la resolució d’inici.
VIST l’informe de proposta definitiva de resolució emes per la Sra. Instructora.
VISTA la Llei 50/1999, de 23 de desembre, sobre el Règim Jurídic de la Tinença d’Animals
Potencialment Perillosos
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
i amb dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori
ACORDA
PRIMER.- DECLARAR provats, de conformitat amb l’article 77.5 de la LPAC, els següents
fets:
• Portar un gos pertenyent a una raça considerada perillosa sense lligar a la via o
espai públic
SEGON.- QUALIFICAR aquests fets com a constitutius de les següents infraccions:
Conducta: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat a la via pública
Tipificació: Aquesta conducta es troba tipificada a l’article 13.2.a) de la Llei 50/1999 de
23 de desembre.
Qualificació: GREU, segons l’article 13.2. a) de la Llei 50/1999 de 23 de desembre.
TERCER.- DECLARAR al Sr. P. A. V., amb DNI núm. XXXXXXXXX, autor i responsable
dels fets provats i de la comissió dels infraccions indicades anteriorment.
QUART.- IMPOSAR al Sr. P. A. V., amb DNI núm. XXXXXXXXX, les següents sancions:
Infracció:
Conducta: Portar el gos pertanyent a una raça considerada potencialment perillosa
deslligat a la via pública
Sanció econòmica: 300,52 euros de multa
CINQUÈ- REQUERIR a les persona responsables, per tal que procedeixin a ingressar a una
de les entitats bancàries que es detallen a la carta o cartes de pagament que rebran
pròximament, els imports imposats en el termini indicat. S’adverteix igualment què, la manca
de pagament dins dels terminis assenyalats (període voluntari), donarà lloc al seu
cobrament a través del procediment administratiu de constrenyiment (fins a un possible 20%
de recàrrec).

…/…

69

Pels deutes superiors a 180 € fins a 6.000 €, en període voluntari, mitjançant el Registre
General, es pot sol·licitar l’ajornament o fraccionament, que s’atorgarà de manera
automàtica amb dispensa de garantia. Les quantitats superiors requeriran de resolució
expressa i l’aportació de garantia.
SISÈ.- COMUNICAR aquesta resolució al Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea de Equitat, Drets
Socials i Recursos Humans, al Director de Serveis de l’Àrea de Benestar i Drets Socials, a la
Cap de Secció de Salut Ambiental i Laboratori i a la Secció Administrativa i de Suport a la
Gestió, per al seu coneixement i als efectes adients.
SETÈ.- NOTIFICAR aquesta resolució a la persona o persones responsables i a les
possibles persones interessades en aquest expedient.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 12 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 12.-APROVACIÓ DE LA MODIFICACIÓ i RECTIFICACIÓ D’ERRADA MATERIAL
DE LA PLANTILLA DE PERSONAL D’AQUEST AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020.
AJT/54107/2020 (AJT/51527/2020 i AJT/16085/2020)

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que
s’aprova per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absent
el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se
l’acord següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, en exercici
de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de 2020,
aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la Comissió
Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que la plantilla del personal al servei de l’ajuntament pel present any va ser aprovada
per acord del Ple en sessió de 20 de desembre de 2019, juntament amb el pressupost de
l’any 2020, publicat al BOPB de 21 de gener de 2020.
ATÈS que l’article 27.1 del Reglament del personal al servei de les entitats locals, aprovat
per Decret 214/1990, de 30 de juliol, disposa que la plantilla pot ser modificada amb
posterioritat a l’aprovació del pressupost durant l’any de la seva vigència, per respondre a
l’establiment de nous serveis, per a l’ampliació, supressió o millora dels existents que no
admetin demora per a l’exercici següent, com també si respon a criteris d’organització
administrativa interna.
ATÈS que l’article 126.3 del text refós de les disposicions legals vigents en matèria de règim
local, aprovat per Reial decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, estableix que la modificació
de les plantilles durant la vigència del pressupost requerirà el compliment dels tràmits
establerts per a la seva modificació.
ATÈS que per decret d’Alcaldia 8200/2020, de 2 d’octubre, s’ha resolt proposar al Ple de
l’Ajuntament la creació d’una plaça a la plantilla del personal funcionari de Director/a de
Governança de les dades i coneixement institucional, dins de l’Àrea d’Alcaldia-Presidència
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d’aquest Ajuntament (AJT/16085/2020).
ATÈS que per decret d’Alcaldia 8557/2020, de 13 d’octubre, s’ha resolt proposar al Ple de
l’Ajuntament la creació d’una plaça a la plantilla del personal funcionari de Vicetresorer/a,
funcionari/ària de l’Administració local amb habilitació de caràcter nacional, dins de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Esports i Joventut, d’aquest Ajuntament (AJT/
51527/2020).
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans en el que indica que s’ha detectat una errada material en la plantilla aprovada al
Ple en sessió de data 20 de desembre de 2019, en relació a la plaça d’ Interventor/adjunt i
on diu que li correspon la categoria d’A2 hauria de dir la categoria d’A1.
VIST l’informe tècnic de la Cap de Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos
Humans on indica que l’impacte econòmic que representa aquesta modificació de plantilla
no suposa increment en la massa salarial de l’ajuntament per a l’exercici 2020. La despesa
que finalment es produeixi, amb la creació d’aquestes noves places que implicarà la creació
de dos nous llocs de treball, haurà de tenir la seva imputació en cadascuna de les
aplicacions pressupostàries corresponents a les retribucions bàsiques i complementàries de
l’àrea gestora en què s’acordi l’adscripció d’aquests nous llocs, i aquesta quedarà reflectida
en el avantprojecte del Capítol 1 dels Pressupostos Generals d’aquest Ajuntament per a
l’exercici 2021.
ATÈS que l’esmentada plaça, inicialment aprovada e inclosa dins la plantilla corresponent
per a l’any 2019, va ser publicada al BOPB de data 22 de gener de 2019, establint aleshores
correctament que la categoria per a la plaça d’Interventor/a adjunt/a, havia de ser d’A1.
VISTA la provisió del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VISTOS els informes de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
ATÈS que disposa l’ article 18 del Reial decret 128/2018, de 16 de març, pel que es regula
el règim jurídic dels funcionaris d’Administració local amb habilitació nacional, que als
efectes de l’establert a l’article 76 del text refós de la llei de l’Estatut bàsic de l’empleat
públic, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’ octubre, les tres subescales en les
que s’estructura l’escala d’habilitació de caràcter nacional s’integren en el grup A, subgrup
A1.
ATÈS que l’article 109.2 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques, disposa que l’Administració en qualsevol moment
pot rectificar d’ofici els errors materials, de fet o aritmètics existents en els seus actes.
ATÈS que l’article 74.2 de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic de les
administracions públiques de Catalunya, ha establert que la competència per rectificar errors
materials, de fet o aritmètics, en els actes i les disposicions reglamentàries correspon a
l’òrgan que els ha dictat.
ATÈS que en conseqüència, l’òrgan competent per rectificar l’error de fet és el Ple de
l’Ajuntament.
ATÈS que l’òrgan competent per a l’aprovació de la plantilla és el Ple de l’ajuntament
d’acord amb l’article 123 1.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del
règim local.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans i, amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,

…/…

71

ACORDA:
PRIMER.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla del personal al servei de
l’Ajuntament d’acord amb el detall següent:
1. PERSONAL FUNCIONARI
1.1. Amortització de places
Denominació de la plaça: Titulat/da Superior Universitari/ària
Classe de Tècnics/ques Superiors
Subescala: Tècnica
Escala: Administració especial
Subgrup: A1
Núm. de places que s’amortitzen: 2

1.2. Creació de places
Denominació de la plaça: Director/a de Governança de les dades i coneixement institucional
Personal Directiu
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1
Denominació de la plaça: Vicetresorer/a
Funcionaris amb habilitació de caràcter nacional
Subgrup: A1
Núm. de places que es creen: 1

SEGON.- APROVAR la rectificació de l’error material apreciat a l’acord del ple de 20 de
desembre de 2019 on s’aprova la plantilla per a l’exercici 2020, concretament al quart acord,
on diu “Interventor/a adjunt/a, subgrup A2” hauria de dir “Interventor/a adjunt/a, subgrup A1”.
TERCER.- EXPOSAR al públic la modificació recollida a l’acord primer, mitjançant l’anunci
en el Butlletí Oficial de la Província de Barcelona durant un termini de quinze dies, durant els
quals, les persones interessades podran examinar l’expedient i presentar les reclamacions
que considerin oportunes. Cas que no es presentin reclamacions en el període d’exposició
pública, s’entendrà definitivament aprovat aquest acord primer.
QUART.- PUBLICAR la concreta modificació de la plantilla i la rectificació de l’errada, en
compliment del que disposa l’article 28 del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament del Personal al servei de les entitats locals, al Butlletí Oficial de la
Província i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
CINQUÈ.- TRAMETRE una còpia de la modificació de la plantilla definitivament aprovada a
l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la Junta de Personal Funcionari.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 13 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
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ACORD 13.-APROVACIÓ PER RECONEIXER LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER
LA TREBALLADORA D’UN PLA D’OCUPACIÓ SRA. H.M.;M.R. PER EXERCIR
ACTIVITAT PRIVADA. AJT/39104/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 13 de l’ordre del dia, que
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 7 vots d’abstenció dels representants
de Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 12 de març de 2020 la Sra. M. R. H. M. presenta sol·licitud per a desenvolupar
activitat privada com a formadora en tallers de creixement personal per a dones amb
dedicació màxima de dues hores setmanals, els dimecres de 17 h a 19 h.
ATÈS que mitjançant sol·licitud del 15 de juliol de 2020 la Sra. H. aclareix la sol·licitud
anterior en el sentit de que les funcions que l’activitat privada la presta per a l’empresa Niu
de Projectes exercint de professora en matèria de desenvolupament personal un o dos dies
a la tarda fora del seu horari de treball.
ATÈS que el 30 d’octubre de 2020 el cap d’Àrea d’ Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social emet informe en el que manifesta que no concorren circumstàncies en el
desenvolupament de les tasques de la Sra. R. H. M. que puguin limitar o condicionar
l’autorització de la compatibilitat sol·licitada.
Informa, tanmateix, que la Sra. R. H. M. desenvolupa tasques de directora de la Casa
d’oficis d’Hosteleria en el programa Treball als Barris, de 37,5 hores setmanals, disposant
d’horari de conciliació familiar.
ATÈS que el cap de serveis d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals emet informe proposta el 2 de novembre de 2020 en el que informa que es
procedent la proposat de dictamen a la comissió Permanent de Drets I territori, relativa a
aprovar el reconeixement de compatibilitat a la treballadora d’un pla d’ocupació M. R. H. M.,
per poder exercir l’activitat de professora en matèria de desenvolupament personal al taller
de formació per a dones per compte propi en l’empresa Niu de projecte a la ciutat de
Barcelona.
ATÈS que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració Local el
conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
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les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’ Administració de la Generalitat de Catalunya
LIPC i els articles 331 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).
ATÈS que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei de
l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt referenciada.
ATÈS que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de l’article
322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
ATÈS que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les previsions
dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que determinen que la
compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que s’ha de reconèixer, però
atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim d’incompatibilitats.
ATÈS que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una segona
activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
ATÈS que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’ha
d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual en els procediments
iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim establert pel procediment
en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a l’interessat per entendre estimada
la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una
norma de Dret Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer públiques.
VIST l’informe del cap d’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.
VIST l’informe del cap del Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals.
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VIST l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat que disposen
que l’òrgan competent per a reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. M. R. H. M. treballadora d’un pla d’ocupació
desenvolupant tasques de directora de la Casa d’oficis d’Hosteleria en el programa Treball
als Barris, la compatibilitat per a desenvolupar activitat privada com a formadora en tallers
de creixement personal per a dones, per compte propi, amb dedicació màxima de dues
hores setmanals, els dimecres de 17 h a 19 h.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals,
i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions
del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia
Social i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la treballadora interessada i al Comitè Unitari, amb
indicació dels recursos procedents.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 14 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.
DICTAMEN 14.-APROVACIÓ PER RECONEIXER LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA
PER LA FUNCIONÀRIA INTERINA SRA. M.A.;M.T., PER EXERCIR ACTIVITAT
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PRIVADA. AJT/55234/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 14 de l’ordre del dia, que
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 7 vots d’abstenció dels representants
de Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 5 d’octubre de 2020, la Sra. M. T. M. A., va presentar sol·licitud, núm. registre
74779/2020 per poder exercir l’activitat d’assessora psicopedagògica en un projecte que
consisteix en participar en la conceptualització i disseny de programes educatius enfocat al
desenvolupament de competències en l’alumnat de primària i secundària durant 6 hores a la
setmana, en horari de divendres de 17h a 20h i dissabte de 9h a 12h.
ATÈS que la cap del servei d’Educació emet informe el 30 d’octubre de 2020 en el que posa
de manifest que no hi ha cap inconvenient sempre que no afecti a la prestació de les
funcions que té assignades, segons les necessitats de servei.
ATÈS que el cap del Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals, fa constar que la funcionària interina Sra. M. T. M. A. presta els seus serveis en
aquest Ajuntament amb una jornada de 1647 hores anuals, equivalent a una jornada
referencial de 37 hores i 51 minuts setmanals, amb la modalitat d’horari obert. No percep
cap complement salarial en concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena
disponibilitat.
ATÈS que la Sra. M. T. M. es funcionària interina, tècnica superior del servei d’Educació.
ATÈS que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració Local el
conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
LIPC i els articles 331 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).
ATÈS que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei de
l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt referenciada.
ATÈS que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de l’article
322 del RPEL.
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Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
ATÈS que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les previsions
dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que determinen que la
compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que s’ha de reconèixer, però
atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim d’incompatibilitats.
ATÈS que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una segona
activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
ATÈS que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’ha
d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual en els procediments
iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim establert pel procediment
en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a l’interessat per entendre estimada
la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una
norma de Dret Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer públiques.
Vist l’informe de la cap del Servei d’Educació.
Vist l’informe del cap del Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat que disposen
que l’òrgan competent per a reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER a la Sra. M. T. M. A., funcionària interina tècnica superior del
servei d’Educació per realitzar l’activitat d’assessora psicopedagògica en un projecte que
consisteix en participar en la conceptualització i disseny de programes educatius enfocat al
desenvolupament de competències en l’alumnat de primària i secundària, per compte propi,
durant 6 hores a la setmana, en horari de divendres de 17h a 20h i dissabte de 9h a 12h.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals,
i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions
del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Servei d’Educació i al Servei d’Organització i
Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la funcionària interina interessada i a la Junta de
personal funcionari, amb indicació dels recursos procedents.”

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

ACORD 15.-APROVACIÓ PER RECONEIXER LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL
FUNCIONARI INTERÍ SR. C.G.;R., PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA. AJT/56807/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 15 de l’ordre del dia, que
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,
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Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i amb 7 vots d’abstenció dels representants
de Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 7 d’octubre de 2020, número codi entrada E/75786/2020 R. C. G., funcionari
interí, ocupant lloc de subaltern, va sol·licitar compatibilitat per a realitzar tasques
d’administrador a l’empresa R&J Business Group XIV, SLU, per compte propi, en horari de
dilluns a divendres de 17.30h a 19.30h i dissabtes de 8h a 14h.
ATÈS que el 26 d’octubre de 2020 la cap de la Unitat de la Ciutat Educadora i la cap del
Servei d’Educació emeten informe en el que manifesten que no hi ha cap inconvenient de
que el Sr. C. pugui realitzar la compatibilitat sol·licitada sempre i quan aquesta no afecti a
l’horari de la prestació de consergeria que és de dilluns a divendres de 8h a 13h i de 14,30h
a 17h.
ATÈS que el cap del Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals, certifica que el Sr. C., presta els seus serveis en una jornada laboral de 1647
hores anuals, equivalent a una jornada referencial de 37 hores i 51 i que no percep cap
complement salarial en concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena
disponibilitat.
ATÈS que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració Local el
conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
LIPC i els articles 331 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).
ATÈS que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei de
l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt referenciada.
ATÈS que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de l’article
322 del RPEL.
Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
ATÈS que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les previsions
dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que determinen que la
compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que s’ha de reconèixer, però
atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
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- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim d’incompatibilitats.
ATÈS que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una segona
activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
ATÈS que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’ha
d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual en els procediments
iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim establert pel procediment
en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a l’interessat per entendre estimada
la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una
norma de Dret Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer públiques.
VIST l’informe de la cap de la Unitat de la Ciutat Educadora i la cap del Servei d’Educació.
VIST l’informe del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
VIST l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat que disposen
que l’òrgan competent per a reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del 7 d’octubre de 2020, a R. C. G., funcionari interí,
la compatibilitat per a realitzar tasques d’administrador a l’empresa R&J Business Group
XIV, SLU, per compte propi, en horari de dilluns a divendres de 17.30h a 19.30h i dissabtes
de 8h a 14 h.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals,
i en concret, al compliment de les següents condicions:
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a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions
del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Servei d’Educació i al Servei d’Organització i
Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interí interessat i a la Junta de personal
funcionari, amb indicació dels recursos procedents.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 16 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 16.-APROVACIÓ PER RECONEIXER LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PER
LA FUNCIONÀRIA INTERINA SRA. H.A.;E, PER EXERCIR ACTIVITAT PRIVADA.
AJT/56806/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 16 de l’ordre del dia, que
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 7 vots d’abstenció dels representants
de Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
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Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el 5 d’octubre de 2020, la Sra. E. H. A., va presentar una sol·licitud, poder exercir
l’activitat de professora col·laboradora de la Universitat Oberta de Catalunya, durant el
període corresponent del curs acadèmic 2020/2021 del 16 de setembre de 2020 al 12 de
febrer de 2020, per una dedicació de dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 hores.
ATÈS que la Sra. E. H. és funcionària interina i ocupa un lloc de treball d’educadora social,
adscrita a l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
ATÈS que el dia 16 de setembre de 2020, el Sr. J. M. D. R., en nom i representació de la
Universitat Oberta de Catalunya, i la Sra. H. A. formalitzen un contracte, on està previst que
la Sra. H. A. col·labori amb la Universitat com a professora col·laboradora de la UOC.
Així mateix, s’especifica en el contracte que la minuta dels seus honoraris dependrà de la
següent fórmula:
-Atenció docent grupal de pràcticum i pràctiques externes:
Entre 3 i 4 crèdits: 300€ + (9,5 euros per estudiants) + (15€ per crèdits per
estudiants que segueixen AC)
Més de 4 crèdits: 300€+ (15,4 euros per estudiants) + (15€ per crèdits per
estudiants que segueixen AC).
ATÈS que la Sra. H. fa l’atenció docent de l’assignatura Pràcticum III RAEP, atenció docent
grupal pràcticum i pràctiques externes.
S’estableix que la vigència del contracte comença el dia 16 de setembre de 2020 i finalitza a
tots els efectes el dia 12 de febrer de 2021.
ATÈS que igualment el 16 de setembre de 2020 la UOC i E. H. subscriuen contracte
mitjançant el qual la UOC encarrega a E. H. la redacció de recursos docents directament
relacionar amb el procés d’aprenentatge semestral de l’assignatura “Pràcticum III RAEP”
corresponent al semestre en curs.
ATÈS que el 4 de novembre de 2020, la cap de Servei de Benestar Social, emet informe
favorable ja que l’activitat de la referida funcionària no interfereix en el seu horari laboral,
l’activitat es realitza fora del municipi on treballa i no es relaciona directament amb les
tasques de treball.
ATÈS que així mateix, el cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals, fa constar que la funcionària interina Sra. E. H. A. presta els seus serveis
en aquest Ajuntament amb una jornada de 1537 hores anuals, 35 hores setmanals, i no
percep cap complement salarial en concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni
plena disponibilitat, només percep el complement salarial de “factor tardes de Serveis
Socials”.
ATÈS que el règim jurídic aplicable al règim de compatibilitats de l’Administració Local el
conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya
LIPC i els articles 331 a 344 del Decret 214/1990, de 30 de juliol per la qual s’aprova el
Reglament del personal al servei de les entitats locals (RPEL).
ATÈS que l’article 11 LI estableix quines són les activitats que el personal al servei de
l’Administració no podrà exercir entre les quals no es troba l’activitat a dalt referenciada.
ATÈS que aquesta activitat tampoc es troba dins de les activitats permeses i que no
necessiten reconeixement de compatibilitat previstes a l’article 2 de la LIPC ni de l’article
322 del RPEL.
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Respecte de la limitació de la jornada horària l’article 12 LIPC i l’article 329.2 RPEL
disposen que en cap cas la suma de jornades de l’activitat pública i privada no pot superar
la jornada ordinària de l’Administració incrementada en un 50%.
ATÈS que, en conseqüència, es pot atorgar la compatibilitat tenint en compte les previsions
dels articles 11 a 15 de la LI, 11 a 21 LIPC i 321 a 344 del RPEL, que determinen que la
compatibilitat amb la segona activitat no pot ser absoluta i que s’ha de reconèixer, però
atenent a les següents limitacions:
- Que no impedeixi o menyscabi l’estricte compliment dels seus deures.
- Que no quedi compromès amb la seva imparcialitat i independència.
- No pot treballar en aquells assumptes relacionats amb la seva activitat a l’Ajuntament.
- No pot modificar la jornada de treball i l’horari quedant condicionada a l’estricte compliment
de la jornada i horari.
- L’interessat no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
- La dedicació de la jornada no pot ser superior al 50% de la jornada ordinària de
l’Administració.
- Qualsevol altre que derivi de la normativa que sigui d’aplicació al règim d’incompatibilitats.
ATÈS que els articles 14 LI, 17 LIPC i 339 RPEL disposen que l’exercici d’una segona
activitat requerirà previ reconeixement exprés de compatibilitat.
ATÈS que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’ha
d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual en els procediments
iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim establert pel procediment
en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a l’interessat per entendre estimada
la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una
norma de Dret Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer públiques.
Vist l’informe de la cap Servei de Benestar Social.
Vist l’informe del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de Riscos
Laborals.
Vist l’informe de l’assessora jurídica de RRHH.
Vist l’article 333 a) del decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals, l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’Administració de la Generalitat que disposen
que l’òrgan competent per a reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
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ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER amb efectes del dia 5 d’octubre de 2020 a la Sra. E. H. A. la
compatibilitat per exercir l’activitat privada de professora col·laboradora a la Universitat
Oberta de Catalunya, corresponent al curs acadèmic 2020/2021, del 16 de setembre de
2020 fins al 12 de febrer de 2020, per una dedicació de dilluns, dimecres i divendres de 18 a
20 hores.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals,
i en concret, al compliment de les següents condicions:
a) L’activitat no pot incidir o estar relacionada amb serveis d’aquest Ajuntament, ni
comprometre la imparcialitat e independència del funcionari ni impedir o menyscabar
l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
b) L’exercici de l’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treball ni
l’horari de la funcionària, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la
jornada i l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest ajuntament.
c) La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pel transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canvi de lloc de treball o es modifiquin les condicions
del que ocupa actualment.
d) El funcionari no podrà invocar o fer ús de la seva condició pública per a l’exercici de
l’activitat privada.
e) Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER - Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- COMUNICAR aquest acord al Servei de Benestar Social i al Servei d’Organització
i Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord a la funcionària interina interessada i a la Junta de
personal funcionari, amb indicació dels recursos procedents.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 17 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 17.-APROVACIÓ PER RECONEIXER LA COMPATIBILITAT SOL·LICITADA PEL
FUNCIONARI INTERÍ SR. S.R.;J., PER EXERCIR ACTIVITAT PÚBLICA. AJT/37612/2020

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 17 de l’ordre del dia, que
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
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Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i amb 7 vots d’abstenció dels representants
de Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr.
Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
ATÈS que el Sr. J. S. R. funcionari interí d’aquest Ajuntament, ocupant el lloc de treball de
tècnic superior en el servei de Participació Ciutadana en l’Àrea de participació i Relacions
Ciutadanes, va presentar sol·licitud el 10 de juliol de 2020, en la qual manifesta que des del
curs 2016/2017 sol·licita la compatibilitat a RRHH de l’Ajuntament per a poder exercir com a
professor associat del departament de sociologia, en la Universitat Autònoma de Barcelona
pel període de contractació de l’1 de setembre de 2020 al 28 de febrer de 2021.
ATÈS que posteriorment, aporta contracte de treball a temps parcial, subscrit pel Sr. S. R. i
la Universitat Autònoma de Barcelona, mitjançant el qual es contracta al Sr. S. R. com a
professor associat laboral al departament de Sociologia i Àrea de Coneixement Sociologia.
ATÈS que el dia 2 de novembre de 2020, la rectora per delegació de signatura del vicerector
de personal acadèmic de la Universitat Autònoma de Barcelona, emet informe favorable a la
compatibilitat del Sr. J. S. R..
Atès que en el mateix, informa que la relació contractual és de professor associat, jornada
de temps parcial de 4 hores de docència més 4 hores de tutoria sent l’horari de docència el
dilluns de 8 a 10.30 h. La durada del contracte és de l’1 de setembre de 2020 al 28 de febrer
de 2021 i les retribucions de 613,46 euros mensuals.
ATÈS que el 16 de juliol de 2020 la cap de servei de Participació Ciutadana emet informe en
el que manifesta que el Sr. S. R. gaudeix de la modalitat d’horari obert i que degut a que
l’horari de classes es troba concentrat en una franja determinada de dilluns de 8 h a 10.30 h
i a alguna absència puntual, informa favorablement sobre la compatibilitat sol·licitada.
ATÈS que així mateix el 22 de setembre de 2020, el cap de servei d’Administració de
Recursos Humans i Prevenció de Riscos Laborals certifica que el Sr. S., presta els seus
serveis en una jornada laboral de 1647 hores anuals, equivalent a una jornada referencial
de 37 hores i 51 minuts, en modalitat d’horari obert. No percep cap complement salarial en
concepte d’horari especial, factor d’incompatibilitat ni plena disponibilitat.
ATÈS que en quant a la compatibilitat d’una segona activitat o un segon lloc de treball públic
la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats del personal de les administracions
públiques (LI) i la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei
de l’Administració de la Generalitat (LIPC), disposen en els arts. 4.1 i 4.2 respectivament
que es podrà autoritzar la compatibilitat, complides les altres prescripcions legals, el
desenvolupament d’un lloc de treball en l’esfera docent com a professor universitari associat
en règim de dedicació a temps parcial i amb una duració determinada, sempre que s’apreciï
interès públic.
ATÈS que en general, de conformitat amb l’art. 4.6 de la LIPC es considera que es dóna
aquest interès públic si la funció docent objecte de la segona activitat està directament
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relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
ATÈS que l’art. 324 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals (RPEL), també disposa que es pot compatibilitzar
una segona activitat en el sector públic si ho exigeix l’interès del mateix servei públic,
considerant que concorre l’interès públic d’entre altres, si la funció docent de la segona
activitat està directament relacionada amb la funció o activitat que es considera principal.
Atès que a més de l’interès públic abans expressat es determinen altres límits a la
compatibilitat de l’activitat pública que són:
El límit retributiu que deriva de l’aplicació dels articles 7.1 de la LI i 5.1 de la LIPC que opera
en dos sentits:
-Límit de la retribució total que es poden percebre per ambdós llocs de treball o activitats no
pot superar les retribucions previstes a la Llei de pressupostos generals de l’Estat per al
càrrec de director general, o la que si s’escau, determini a aquest efecte el Pressupost de la
Generalitat.
-Límit de retribució de l’activitat secundària, que s’estableix en no superar el 30% de les
retribucions de l’activitat principal.
ATÈS que els serveis prestats en el segon lloc o activitat no es poden computar a efectes de
triennis, de drets passius o de pensió per la Seguretat Social. Les pagues extraordinàries i
l’ajut familiar només es poden percebre per un dels llocs.
ATÈS que l’article 3 LI concreta les condicions en que s’haurà d’exercir la segona activitat,
en el sentit de que s’ha d’autoritzar prèvia i expressament i no pot suposar modificació de
jornada i horari de treball. Tanmateix, no pot impedir o menyscabar l’estricte compliment del
seus deures i quedarà sense efecte de forma automàtica en cas de que l’interessat canvi de
lloc de treball o es modifiquin les condicions del lloc.
ATÈS que els articles 4.1 LI, 4.2 LIPC i 326 RPEL disposen que es podrà autoritzar la
compatibilitat com a professor universitari en règim de dedicació no superior a la de temps
parcial i amb durada determinada, en consonància amb la sol·licitud.
ATÈS que degut a que ni la LIP ni la LIPC regulen el sentit del silenci administratiu s’ha
d’estar al que estableix l’article 24 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment
Administratiu Comú de les Administracions Públiques segons el qual en els procediments
iniciats a sol·licitud de persona interessada si en el termini màxim establert pel procediment
en qüestió no s’ha notificat resolució expressa, legitima a l’interessat per entendre estimada
la seva sol·licitud per silenci administratiu, llevat de que una norma amb rang de llei o una
norma de Dret Comunitari de Dret Internacional aplicable a Espanya estableixi el contrari.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’ha de fer públiques.
ATÈS que els articles 333 a) del RPEL i els articles 14 de la LI i l’article 22.2 LIPC disposen
que l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de la corporació local.
VIST l’informe de la cap de Servei de Participació Ciutadana.
VIST l’informe del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals.
VIST l’informe de l’assessora jurídica de Recursos Humans.
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VIST l’article 22.2 LIPC i l’article 333 a) RPEL, atorguen la competència per reconèixer la
compatibilitat al Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- RECONÈIXER al Sr. J. S. R., la compatibilitat per a exercir l’activitat pública de
professor associat amb dedicació parcial al Departament de Sociologia i àrea de
coneixement sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona tot i que coincideix
parcialment amb la jornada ordinària de treball d’aquest Ajuntament, atenent el règim
d’horari obert, els dilluns de 8 h a 10.30 h, amb efectes de l’1 de setembre 2020 i fins al 28
de febrer de 2021.
SEGON.- L’exercici de l’activitat declarada compatible resta sotmesa a les limitacions legals,
i en concret, al compliment de les següents condicions:
--L’activitat no pot comprometre la imparcialitat e independència del funcionari, ni impedir o
menyscabar l’estricte compliment dels seus deures o perjudicar els interessos generals.
--L’activitat declarada compatible no pot modificar la jornada de treballa ni l’horari del
funcionari, restant condicionada la seva validesa a l’estricte compliment de la jornada i
l’horari del lloc de treball que ocupa en aquest Ajuntament.
--La compatibilitat quedarà sense efecte de forma automàtica, pels transcurs del termini
autoritzat i també cas que el funcionari canviï de lloc de treball o es modifiquin o es
modifiquin les condicions del que ocupa actualment.
--Les remuneracions totals a percebre s’han d’ajustar als límits retributius establerts a la
normativa d’aplicació.
--Qualsevol altre que es derivi del compliment de la normativa aplicable sobre
incompatibilitats del personal funcionari al servei d’aquesta administració.
TERCER.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- COMUNICAR aquest acord a la regidoria de Govern i Participació Ciutadana, al
Servei de Participació Ciutadana i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
CINQUÈ.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interí interessat i a la Junta de personal
funcionari, amb indicació dels recursos procedents.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 18 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 18.-APROVACIÓ
DE
LA
DENEGACIÓ
DE
L’AUTORITZACIÓ
DE
COMPATIBILITAT PER EXERCIR UNA SEGONA ACTIVITAT PÚBLICA, SOL·LICITADA
PEL FUNCIONARI SR. J.R.M. AJT/56853/2020
SRA. ALCALDESSA
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Aquí veig que hi ha petició de paraula per part del Partit Popular. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Desde el Partido Popular tenemos como norma abstenernos, como acaba de comprobar,
cuando vienen al pleno los reconocimientos de compatibilidad de los funcionarios de la
casa.
En este caso, nosotros vamos a votar en contra porque atendiendo que este funcionario
también solicita la compatibilidad, no entendemos como en un 99,9% si se otorga esa
compatibilidad y en cambio a este funcionario de la casa se le deniega atendiendo a un
informe que creemos del todo subjetivo a la hora de plantear esa negativa a la hora de dar
la compatibilidad por parte de la persona que firma el informe.
En cualquier caso, nosotros entendemos que la compatibilidad que este funcionario solicita,
trabajar como médico, con la que está cayendo por unas horas muy pequeñas, durante su
jornada extra laboral por ejemplo alguna manera, por tanto nosotros entendemos que está
totalmente justificada. Más en la situación de la crisis sanitaria que está viviendo el mundo y
en concreto L’Hospitalet.
Por tanto no compartimos esa decisión por parte de la persona que firma el documento para
denegar esa compatibilidad y entendemos que es del todo subjetivo y por tanto votaremos
en contra.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros en este dictamen hemos tenido un poco de debate porque por un lado sí que es
cierto que es necesario todas las manos que sean posibles, de los servicios sanitarios dada
la situación que estamos viviendo, pero también es cierto que los turnos en sanidad son
muy complejos, se necesita mucho tiempo.
Es posible que sean turnos también en horas intempestivas y no sabemos hasta qué punto
podría influir después tanto en un trabajo como en el otro.
Nosotros hemos optado por la abstención, consideramos que el posicionamiento que
estamos llevando a cabo sobre estos temas.
También tenemos la consideración de que tal y como está el mercado laboral, es importante
si una persona tiene un trabajo estable pues que deje una puerta abierta para que otros
trabajadores también puedan tener otro un trabajo estable también.
Por lo tanto, sí que es cierto que hay una situación de pandemia, pero en este caso nos
vamos a abstener.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Presidenta, este punto en concreto de reconocimiento de compatibilidad, nosotros
también seguimos el criterio de la abstención.
En este caso en concreto me llamó la atención que en este expediente hemos encontrado
alguna cosa que no nos cuadraba. Es bien cierto que los funcionarios que pertenecen a las
fuerzas de seguridad tienen un estatuto diferenciado del resto de funcionarios y además
está reconocido en la Constitución española. Únicamente pueden ejercer actividades
exceptuadas del régimen de incompatibilidades.
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Pero lo que echamos en falta, es una argumentación de resolución de negatoria de la
compatibilidad. Además se da el caso de que a este funcionario se le había reconocido la
compatibilidad en el mes de abril como médico en un hospital público.
No entendemos el informe de la directora del área. No tiene la fuerza suficiente como para
denegar la compatibilidad y más cuando el expediente incluye un informe favorable del ICS.
Estamos en una situación crítica, en la que la sanidad, tanto en medios técnicos como
personales, está en autentico déficit. Y si estamos hablando de personal, de una persona
que está habilitada, que tiene la preparación suficiente, pues hombre, antes que tirar de
personas que no han concluido los estudios, aún con toda su voluntad, o que han concluido
los estudios y no han realizado el MIR, pues si puede aprovechar una persona que tiene el
fundamento, la experiencia como el Sr. J. R., pues yo creo que sería idóneo.
Por eso ante la actitud contradictoria del gobierno que se la concedió y ahora se la deniega,
nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Des d’Esquerra Republicana votarem en contra de la denegació de la
compatibilitat per exercir la professió de metge 18 hores setmanals.
No acabem d’entendre com es denega aquesta compatibilitat, tal i com es fa amb altres
treballadors del consistori, on Esquerra Republicana sempre hem votat a favor d’aquest
tipus de dictàmens i més en aquest cas.
Ja ho comentava el portaveu de Ciutadans, quan en el període de pandèmia sí que es va
donar, i per tant no acabem d’entendre aquest canvi de criteri de l’equip de govern envers
aquests treballadors, i com no entenem aquest canvi de criteri, el nostre grup municipal hi
votarà en contra.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Molt breument. Davant d’aquest cas veritablement creiem que una mica la tradició és que
habitualment es concedeixen, però en aquest cas sí que, òbviament és cert que aquesta
persona va tenir compatibilitat els mesos més durs de la pandèmia, però també és cert que
la situació ara per ara no és ni molt menys la que es va patir a la primavera d’aquest mateix
any, i a la vegada també Guàrdia Urbana té la necessitat de disposar de tots els seus
efectius en les millors condicions possibles.
Tampoc no podem perdre de vista que l’entorn sanitari és un entorn de més risc, té més
exposició i el fet de compatibilitzar les dues tasques, també exposaria d’una manera més
notable a la resta d’efectius de la nostra Guàrdia Urbana.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 18 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb 14 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, 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 9 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; dels representants de
Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 3 vots
d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio
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Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs,
adoptant-se l’acord següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de l’Àrea de Equitat, Drets Socials i Recursos Humans
en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389 de 3 de juliol de
2020, aquest darrer publicat en el BOPB de 13 de juliol de 2020, sotmet a dictamen de la
Comissió Permanent de Drets i Territori el present acord per a la seva aprovació pel Ple:
VIST que el Sr. J. R. M., guàrdia urbà d’aquest ajuntament, el 23 d’octubre de 2020,
presenta sol licitud per a compatibilitzar les seves funcions amb una segona activitat com a
metge de l’Institut Català de la Salut (ICS), a l’Àrea Metropolitana Nord, de dilluns a
divendres de 15.00 h a 18.30 h.
ATÈS que acompanya a la sol·licitud informe favorable de l’ICS en el que es posa de
manifest que l’activitat que pretén compatibilitzar correspon a la categoria professional de
facultatiu especialista en medicina familiar comunitària, al centre de treball DAP Barcelonès
Nord i Maresme, SAP Badalona-Sant Adrià de Besòs, en una jornada de treball anual de
821 hores i setmanal de 17.30h, en horari de 15.00h a 18.30h, de dilluns a divendres i amb
una retribució bruta anual de 18.889,10 €.
VIST l’informe de 4 de novembre de 2020, que consta a l’expedient, del sergent responsable
de recursos humans, gabinet tècnic i formació del servei de la Guàrdia Urbana en el que
manifesta que l’agent J. R. M. presta servei en el torn de nit (de 22.00h a 06.00h), sent el
seu servei ordinari de patrullatge en el Districte I, o en la resta de la ciutat en funció de la
disposició del servei. La distribució de la jornada és de 8 hores durant el servei ordinari, que
resulten un total de 40 hores setmanals.
VIST que la directora de serveis de l’àrea de Convivència i Seguretat, en data 10 de
novembre de 2020 informa que des de la direcció de serveis de l’àrea de Convivència i
Seguretat, no es considera adient atorgar la compatibilitat per exercir de metge en tant que
la professió de policia és un servei públic essencial que requereix unes característiques i
condicions de treball complexes que requereixen d’una prestació en plenes condicions
psicofísiques òptimes per al seu compliment. A més les funcions i el risc que comporta
aquesta professió pot incidir de manera directa sobre la prestació d’un servei públic sanitari i
a l’inrevés, el que pot provocar inseguretat en els dos col·lectius.
VIST que la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del personal al servei de
les administracions públiques determina al seu article primer que el personal comprés en
l’àmbit d’aplicació de la llei no podrà compatibilitzar les seves activitats, per sí o mitjançant
substitució d’un segon lloc de treball en el sector públic, el que implica que s’ha d’autoritzar
la compatibilitat per a realitzar una activitat en un segon lloc públic sempre i quan es donin
els requisits establerts a la pròpia llei.
ATÈS que per tant, la regla general és la dedicació a un sol lloc de treball i excepcionalment
en els casos previstos expressament es pot autoritzar una segona activitat pública sempre i
quan aquesta no impedeixi desenvolupar les funcions del lloc de treball principal amb la
diligència deguda.
VIST que l’article 19 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre, d’incompatibilitats del personal
al servei de l’administració de la Generalitat determina que per a poder atorgar la
compatibilitat d’un segon lloc o activitat públics és necessari un informe en relació amb els
llocs de caràcter públic, de l’òrgan competent de la corresponent administració pública,
director de l’organisme, ens o empresa pública, afegint al seu apartat 2, que únicament és
de caràcter vinculant l’informe desfavorable emès per l’òrgan competent.
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ATÈS que tot i que l’informe emès per l’ICS es favorable a la compatibilitat, l’informe emès
per la directora de serveis de l’àrea de Convivència i Seguretat no és favorable pels motius
que han quedat exposats.
VISTOS els informes del cap de Servei d’Administració de Recursos Humans i Prevenció de
Riscos Laborals i l’informe de l’assessora jurídica de recursos humans que consten a
l’expedient, que consideren que és ajustat a dret no autoritzar la compatibilitat sol·licitada
pels motius expressats per la direcció de serveis de l’àrea de Convivència i Seguretat, degut
als riscos que actualment comporten l’exercici de policia com l’exercici de metge, el que pot
incidir de manera directa sobre la prestació del servei públic.
VIST l’article 333 a) del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el reglament del
personal al servei de les entitats locals i l’article 22.2 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre
d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat, que determinen
que l’òrgan competent per reconèixer la compatibilitat és el Ple de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’alcaldia titular de l’àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER- DENEGAR la compatibilitat sol·licitada pel Sr. J. R. M., per exercir l’activitat
pública de facultatiu especialista en medicina familiar i comunitària a l’ICS, degut als riscos
que actualment comporten l’exercici de policia com l’exercici de metge, el que pot incidir de
manera directa sobre la prestació del servei públic, segons s’exposa a l’informe de la
direcció de serveis de l’àrea de Convivència i Seguretat.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord al Tinent d’Alcaldia de l’àrea de Convivència i
Seguretat, a la Direcció de Serveis de Convivència i Seguretat, a l’Intendent Major de la
Guàrdia Urbana, i al Servei de Planificació i Desenvolupament dels Recursos Humans.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interessat i a la Junta de personal
funcionari, amb indicació dels recursos procedents.”

II. CONTROL I FISCALITZACIÓ DELS ORGANS DE GOVERN, MOCIONS i PRECS i
PREGUNTES
DESPATX OFICIAL DE DECRETS I RESOLUCIONS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 19 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 19.-DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 21 D’OCTUBRE
AL 17 DE NOVEMBRE DE 2020, QUE COMPRENEN DEL NÚMERO 8966 AL 10149.
AJT/2380/2020
Els/Les membres de la corporació presents a la sessió es donen per assabentats de
l’acord que es transcriu a continuació, relatiu als decrets dictats per l’alcaldia i les
resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de govern.
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Que en compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dona compte dels decrets dictats
per l’alcaldessa o en delegació de les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia,
regidors/es d’aquesta corporació, del número 8966 al número 10149, el text dels quals
figura al llibre electrònic de decrets i resolucions de l’Alcaldia, en el període transcorregut
entre els dies 21 d’octubre i 17 de novembre de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals i formen part de l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des
de la convocatòria del Ple; podent també accedir-hi a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament, a l’apartat “validació de documents”, introduint els codis de verificació que es
relacionen a continuació:
Decrets i resolucions (data)

Codi de verificació

Del 8966 al 9371(del 21 al 27 d’octubre de 2020)

543Y6D2P0K4C5V0O0SIE

Del 9372 al 9621 (del 28 d’octubre al 3 de novembre de 2020)

2J261R102I6L07490D6O

Del 9622 al 9900 (del 4 al 10 de novembre de 2020)

114J6T665N3A3O100K70

Del 9901 al 10149 (de l’11 al 17 de novembre de 2020)

0I604E4C5L5N5C33022S

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 20 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

ACORD 20.-DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 39, 40, 41 i 42 DE 28 D’OCTUBRE i 4, 11 i
18 DE NOVEMBRE DE 2020. AJT/2403/2020

Els/Les membres de la corporació presents a la sessió es donen per assabentats de
l’acord que es transcriu a continuació, relatiu als acords adoptats per la Junta de Govern
Local a les sessions relacionades, les actes de les quals han estat trameses als diferents
grups polítics municipals.
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dona compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. Les sessions són
les corresponents als números 39, 40, 41 i 42 de 28 d’octubre i de 4, 11 i 18 de novembre
de 2020, respectivament.
Així mateix, els extractes dels acords aprovats per la Junta de Govern Local formen part de
l’expedient electrònic al qual s’ha donat accés des de la convocatòria del Ple; podent també
accedir-hi a través de la seu electrònica de l’Ajuntament, a l’apartat “validació de
documents”, introduint els codis de verificació que es relacionen a continuació:
Sessió JGL (data)

Codi de verificació
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39/2020 de 28 d’octubre de 2020

092J4X553I1I5L590D47

40/2020 de 4 de novembre de 2020

2K0U6D1K3E2C0B3J0LF1

41/2020 de 11 de novembre de 2020

06116A5Y6N5P6I0I18OF

42/2020 de 18 de novembre de 2020

301K254U4N1Y4J7010WK

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
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 21 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit dels
Socialistes de Catalunya.

MOCIÓ 21.-EN RELACIÓ AMB COMPROMÍS DE LA CIUTAT DE L’HOSPITALET AMB
LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES. AJT/62982/2020
SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Bon dia, presentarem una moció de reconeixement als trenta anys de les ciutats
educadores. El dia 30 de novembre farà trenta anys del compromís de les ciutats amb
l’educació, que millor moment per fer balanç i per refermar el nostre compromís com a ciutat
de tots els agents educatius en aquest repte, el repte de millorar i transformar la nostra
ciutat.
Avui més que mai, la ciutat disposa d’incomptables possibilitats educadores d’una manera o
d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és un sistema
complex i alhora un agent educatiu permanent plural i polièdric. Capaç de potenciar els
factors educatius i de transformació social necessaris per tal de donar resposta a les
necessitats que ens planteja aquest temps.
La ciutat és una gran polis educativa allà on es generen uns espais on rebre la formació i la
capacitació necessàries per seguir avançant. A la ciutat educadora, l’educació transcendeix
més enllà de l’escola per impregnar tota la ciutat. Es tracta d’una educació ciutadana on
totes les institucions han d’assumir la seva responsabilitat d’educar.
La ciutat és un espai de respecte a la vida i a la diversitat. L’educació no és tan sols una
qüestió emmarcada dintre les aules. No s’educa només en horari escolar. Educar és
ensenyar i aprendre a escollir. Ara és més urgent que mai l’educació en valors i drets
humans, que atorguen sentit, ofereixen estímuls dibuixen un full de ruta democràtic i ens
permeten compartir l’espai públic amb ciutadans cívicament actius.
El desafiament actual consisteix en reconèixer el dret a la singularitat sense posar en perill
la construcció d’allò comú. Les ciutats educadores se senten portadores de l’ideal d’inclusió
acollint cada persona tal com és i fent-la partícip d’un projecte comú de ciutat. L’accés a
l’educació i a la cultura no sols permet donar resposta a un món en transformació sinó que
ens permet transformar el món. El coneixement i l’aprenentatge constitueixen un element
essencial de transformació de les societats i de les capacitats humanes. Allò públic no vol
dir que hagi de ser del govern públic vol dir, de tota la societat. Tots tenim l’obligació i la
responsabilitat de participar activament en la creació de valors i coneixement que ajudin a
aconseguir més justícia i més llibertat.
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Vull per finalitzar la presentació d’aquesta moció, tenir un reconeixement important
d’aquests trenta anys a tots els regidors i les regidores que m’han precedit en la
responsabilitat de construir la nostra identitat com a ciutat des de la perspectiva de
l’educació. Molt especialment si m’ho permeteu vull tenir un record per la Montserrat
Company amb la que vaig compartir projectes de ciutat educadora que s’han anat
consolidant aquests trenta anys.

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)
Desde el Partido Popular hemos tenido nuestras dudas a la hora de apoyar o no esta
moción, porque estamos de acuerdo con los principios y los valores de la carta de ciudades
educadoras, entendemos que el problema no es en sí la carta, sino quien aplica esos
principios y valores. Si se cumplen o no y el gobierno socialista, responsable a día de hoy
de la ciudad y a nivel nacional de implementar esos valores de la carta, entendemos que no
los cumple.
La presentación de esta moción nos parece puro cinismo, a nuestro entender lo único que
plantea es blanquear las políticas educativas adoptadas por el gobierno socialista en estos
últimos meses, en estas últimas semanas.
Bajo el paraguas de la carta de ciudades educadoras llevada a cabo a través de un gran
trabajo de dialogo, consenso, se promueven unos valores que sinceramente, creo que el
Partido Socialista ha perdido.
La educación es un servicio público de interés social por lo que las administraciones
tenemos o tienen el deber de garantizar una efectiva el derecho a la educación mediante la
adopción de medios necesarios para su ejercicio.
La educación en libertad es la aclamación de ese pluralismo. La Constitución española
ampara tanto el derecho a la libertad de los padres a elegir la educación y bajo qué valores
quieren que sean educados sus hijos. A nuestro entender, el Partido Socialista a día de hoy,
lo ha puesto en duda.
Estos días se está promoviendo, se están poniendo en peligro esos principios y nos
podemos dar cuenta que no son tantas las diferencias entre el gobierno de la Generalitat y
el gobierno de España a la hora de hacer política y pisotear los derechos de los padres.
Aquí en L’Hospitalet, también se está quebrando el modelo de libertad educativa, limitando
el derecho de los padres a elegir la enseñanza que quieren para sus hijos. Limitando la
autonomía de los centros educativos o expulsando, directamente el castellano de las aulas.
Difícilmente conseguiremos ciudades educadoras, si no respetamos primero los derechos
de los padres y de los alumnos.
La comunidad internacional ha adoptado medidas urgentes también en el ámbito educativo
para responder a la crisis adaptándose a la acción a medio y largo plazo a través de
compromisos por la educación global. Lo que implica también aprender a respetar a los
demás y sus diferencias.
Lo contrario de lo que está haciendo el gobierno de España, que está dando la
confrontación con un tema tan sensible como la educación y obviando a gran parte de la
población española que quiere la educación en libertad.
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Por tanto, como decía, el problema no es reafirmarnos con el compromiso de la ciudad de
L’Hospitalet con la carta de ciudades educadores, que lo estamos, vaya por delante, pero el
problema como decía, no es la carta sino quien aplica esa carta.
Por tanto desde este ayuntamiento si se apuesta realmente, si buscáramos una educación y
unas ciudades educadoras también esperaríamos el principio de libertad lingüística. Y
entendemos que desde este ayuntamiento no se está apostando por una administración
bilingüe. Por tanto la integración exige también combatir toda la exclusión, incluso también
la que supone el castellano.
En definitiva para nosotros el objetivo como dice la carta, es que les personas que han de
formar parte de nuestra sociedad, futura y presente sociedad, puedan entender y actuar
frente al momento político social o económico y medioambiental que estamos soportando
para poder escoger libremente como afrontar su futuro. Y ustedes al frente de esto,
entendemos que no es posible. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Bon dia a tothom votarem a favor de la moció que ha presentat el grup municipal del PSC si
més no, també amb algunes consideracions al text de la moció o a la presentació que ha fet
el Sr. Quirós, com en els propis acords.
La carta fundacional de Ciutats Educadores efectivament té un propòsit molt clar que és
estendre o millor dit accedir als marges propis de l’àmbit educatiu, reduït tradicionalment a
les escoles.
L’educació en la seva concepció àmplia del terme és més que no només s’ha d’abordar a
les institucions educatives sinó que, l’hem d’entendre com ens fonamentals que implica
necessàriament la participació de tota una amalgama d’agents, d’institucions, d’entitats i un
llarg etcètera.
El preàmbul de la mateixa carta expressa que, a la ciutat educadora, l’educació “trasciende
los muros de la escuela para impregnar toda la ciudad. Se trata de una educación
ciudadana donde todas las administraciones asumen su responsabilidad, de educar y
transformar la ciudad en un espacio respecto a la vida y a la diversidad” És a dir, hi ha una
declaració d’intencions evident i que situa l’educació com un àmbit d’impacte transversal
que ens concerneix a tots, no només del mateix àmbit educatiu.
I aquí és on les ciutats també entenen el mateix concepte de ciutat, des d’un punt de vista
ampli. Tenen molt a dir i molt a fer. Nosaltres evidentment ho recolzaren i entenem com a
necessari per a una educació integral.
Per tant, votarem a favor de la proposta d’acord de la moció tot i que també cal dir, els
acords que es porten a valoració, tenen una concreció pràcticament inexistent. Parlem de
reafirmar el compromís amb la carta de Ciutats Educadores, de fomentar el sentiment de
pertinença i de bona convivència o de fomentar la proximitat i la cooperació entre
generacions. Evidentment crec que ningú pot estar en contra d’aquests principis. La clau
seria, portar com a propostes quines són les polítiques públiques que l’equip de govern està
avançant per fer efectius aquests principis doncs tant bonics.
Per últim, vull expressar la part crítica que el nostre grup formula a la moció, i és que quan
des del partit del govern es porten mocions que pretenen acordar, declarar principis
d’actuació pública municipal que van en direcció contrària del que fa el mateix govern en
algunes de les seves actuacions. doncs crec que és obligació de l’oposició assenyalar-ho.
Cito literal una part del text expositiu de la moció que presenta el Sr. Quirós que diu “les
ciutats són vulnerables des de múltiples dimensions, als efectes del canvi climàtic i la
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dependència alimentària energètica, el consumisme desmesurat i la contaminació les
converteixen en llocs que requereixen transformacions importants per garantir condicions de
vida dignes i saludables per a les persones”.
I continua el paràgraf següent, “les ciutats han d’actuar per estimular mecanismes
representatius i participatius de qualitat. Compartim que les ciutats han de combatre els
efectes del canvi climàtic, que les ciutats han de combatre els problemes de contaminació
ambiental i que les ciutats han de promoure mecanismes de participació”.
La pregunta és que si l’equip de govern també comparteix les necessitats del seu propi grup
proposant aquesta moció. Gràcies.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Des del grup de Ciutadans, votarem a favor d’aquesta moció per refermar aquest
compromís amb L’Hospitalet com a ciutat educadora, però creiem que és necessari que no
ens quedem només aquí. És a dir, s’ha dit aquí que el que votem avui és reafirmar aquest
compromís de ciutat que tots podem estar d’acord però crec que també és necessari, més
enllà d’aquest compromís, que implementem polítiques públiques concretes i que ajudin a
pal·liar els efectes socials que estem vivint i que portem arrossegant durant molts anys.
Aquí a la ciutat tenim diversos exemples que podem posar, per exemple l’altre dia al Consell
de Ciutat hi havia una dada que a mi, personalment em va sorprendre molt, era aquests 80
alumnes, 80 persones i les seves famílies d’educació especial, que han de portar aquests
nens i nenes fora de la ciutat per garantir el seu dret a l’escolarització.
Quan a vegades parlem de L’Hospitalet com a segona ciutat de Catalunya, jo crec que
aquest no només s’ha de quedar en un eslògan sinó que s’ha d’aplicar també en polítiques
com aquestes i altres dades que podríem comentar. Per exemple el tema dels barracons
que enlloc d’anar a menys, o desaparèixer de la nostra ciutat, en els últims anys hem passat
de tenir dues escoles en barracons a tenir sis.
Llavors aquestes són dades que sí reafirmen el nostre compromís amb L’Hospitalet com a
ciutat educadora però també s’ha d’aplicar i seguir implementant polítiques públiques des de
totes les administracions responsables.
Parlant d’educació doncs, més que res en aquests moments doncs establir un consens, un
consens d’un pacte generacional, d’un pacte d’Estat per l’educació que parli de l’educació
no només per als pròxims anys sinó per a les pròximes generacions, que tampoc creiem
que en aquests moments ni el govern socialista que ara estan, ni el govern del PP en els
anteriors, no ho van implementar aquest consens que nosaltres des de Ciutadans, creiem
necessari i és per això que votarem a favor d’aquesta moció amb aquestes consideracions.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Manifestar que des d’Esquerra Republicana de Catalunya, com no podia ser d’una altra
manera, votarem a favor d’aquesta moció.
Aquest any es celebren els 30 anys del primer Congrés de Ciutats Educadores, que es va
celebrar a la capital del nostre país, Barcelona. Va servir per proclamar aquesta Carta de
Ciutats Educadores. Aquesta carta crec que ha esdevingut una de les bases fonamentals
del municipalisme i no únicament a Catalunya sinó que aquesta carta és un referent també
que aplega també a moltes ciutats i pobles de diferents continents.
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Aquests trenta anys creiem des d’Esquerra Republicana de Catalunya que aquesta carta ha
posat de manifest la importància que tenen les ciutats en tot allò que té a veure amb
l’educació i la transmissió de valors.
L’educació és un element clau, no únicament per formar les persones, sinó també és un
element per al desenvolupament econòmic i social de la ciutat i de la seva gent. L’educació
és un dret que va més enllà de l’escolarització i que comprèn el que seria l’educació formal,
la no formal i la informal. També una aportació de la visió de la ciutat com un espai on s’han
de promoure l’educació en valors, la no discriminació i l’educació també inclusiva al llarg de
la vida.
Fer ciutats educadores és treballar per una política educativa àmplia, per la diversitat i la no
discriminació. També per poder garantir l’accés a la cultura a tothom, com manifestava en
aquest moments el regidor del govern. També el coneixement de la nostra història i del
patrimoni, també el diàleg intergeneracional.
Per tant, la ciutat educadora és el compromís que haurien de tenir i que hem de tenir totes
les administracions públiques i la feina que hem de continuar fent a les nostres ciutats, des
de l’àmbit educatiu, des de les entitats del lleure o també des dels diferents àmbits de
l’associacionisme.
Per tant, des del conjunt de la ciutadania hem de continuar promovent aquest projecte
educatiu municipal, per educar i sobretot per promoure una ciutat més justa, més
cohesionada i integradora que tingui com a objectiu, buscar la qualitat en les vides dels
nostres ciutadans i ciutadanes i l’aprenentatge col·lectiu.
Per aquest motiu, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, votarem a favor d’aquesta
moció. Gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Només per respondre molt ràpidament. En primer lloc, agrair als grups municipals que han
donat suport a la moció i com bé explicaven ells mateixos i el cos de la moció, es tracta de
refermar el nostre compromís amb la Carta de Ciutats Educadores. Es tracta evidentment,
de continuar treballant després de trenta anys.
Crec que aquesta era la decència i la voluntat d’aquesta moció. Dir-li al Sr. Sergio Moreno,
que evidentment no era una moció ni en concrecions, perquè hi han altres elements i altres
espais on es concreten aquestes polítiques, eren accions vinculades a la ciutat educadora.
Sra. Esplugas, es que usted lo reduce todo, se vuelve muy reduccionista. Esta moción no es
ni cínica, ni pretende blanquear la imagen del Partido Socialista con la aprobada Ley Celaá
la semana pasada. En todo caso, si usted se ha leído el cuerpo de la moción y se ha leído
con detenimiento la Carta de Ciudad Educadora, viene a hablar de 30 años, creo que la Ley
Celaá se aprueba la semana que viene.
Aquí, estamos hablando de 30 años de compromiso, de compromiso no sólo del gobierno
municipal de esta ciudad que ha impulsado y que impulsó desde el año 90, la participación y
el desarrollo de políticas para precisamente, poder transformar nuestra ciudad, sino el de
muchas activistas en defensa de la educación que ni siquiera formaban parte del gobierno.
Pero que sí desde los centros educativos, las familias, los agentes educativos, las
entidades, han ido transformando y han ido mejorando nuestra ciudad.
Esta moción y la carta de ciudades educadores, si usted se la ha leído, no hacen referencia
a un sistema educativo o a una ley educativa. Esta moción y la carta de ciudad educadora
hacen referencia a cómo la ciudad, desde todos sus ámbitos, transforman y mejoran con
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mayor o menor acierto en algunos momentos, pero es toda la ciudad y creo que eso queda
reflejado no sólo en la moción, sino en la carta de ciudades educadoras.
Usted ha manifestado también, que es algo que trasciende más allá de una ley educativa,
que en todo caso, después podremos hablar ampliamente en su moción que presenta sobre
la ley deportiva. Pero esta no era una moción para hablar de la Ley de Educación, era para
hablar con la buena voluntad y reconocer a todos y todas profesionales que durante estos
30 años han estado trabajando por su ciudad y que en todo caso pretende reafirmar nuestro
compromiso para seguir haciendo muchas cosas.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sr. Quirós, me he leído la moción detenidamente y como decía, el problema no es la carta y
el trabajo que hay detrás de ella y los 30 años de trayectoria de la carta de ciudades
educadoras, el problema es quién implementa esa carta, quién la lleva a cabo.
Yo puedo estar de acuerdo con unos agentes educativos y podré no estar de acuerdo con
otros, todos sumamos. El problema es, quién coordina, y quién coordina en este caso es, la
regidoría de Educación del Partido Socialista. Que tiene unos principios y unos valores, que
todos hemos visto. Además estos días, en estos últimos días, cuáles son sus principios y
cuáles son sus valores. Por tanto no dudo de la carta, dudo de ustedes. Porque limitan la
libertad de los padres, porque acorralan la educación concertada, porque elimina la
educación especial y por qué expulsan directamente la lengua castellana de nuestras aulas.
Todo por rendirse a un partido para aprobar los presupuestos.
Por tanto, ya le decía, si no dudo en ningún momento de la carta, dudo de ustedes, que son
los que tienen que implementar esa carta a nivel de ciudad y con la que está cayendo y
vistos sus principios. Los principios que hoy tienen son éstos, a lo mejor la semana que
viene son otros con Bildu o con quién sabe. Por tanto dudo y eso es legítimo. No pasa nada.
Luego ya hablaremos detenidamente en la moción que presenta el Partido Popular sobre la
Ley Celaá, está claro.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Per tancar. Sí, sí, como usted centra de nuevo su discurso, su intervención en una Ley
Educativa, luego me remitiré a la moción que ha presentado. Porque, evidentemente, de
carta y ciudad educadora, habla muy poco. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 21 de l’ordre del dia,
que 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, 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, Sra./Srs. 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;
estant absents el Sr. Jaume Graells Veguin, regidor del grup polític municipal del PSC, i el
Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs; assistents presents
en el moment de la votació.
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El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, celebrat
a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta fundacional els principis bàsics per a l’impuls
educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels seus habitants
no es pot deixar a l’atzar.
La Carta es va revisar al III Congrés Internacional (Bolonya, 1994), al VIII Congrés (Gènova,
2004) i l’any 2020 per a adaptar els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials.
Avui més que mai, la ciutat, disposa d’incomptables possibilitats educadores. D’una manera
o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per a una formació integral, és un
sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de
potenciar els factors educatius i de transformació social necessaris per tal de donar resposta
a les necessitats que ens planteja aquest nou temps.
A la ciutat educadora, l’educació transcendeix més enllà de l’escola per a impregnar tota la
ciutat. Es tracta d’una educació ciutadana, on totes les institucions han d’assumir la seva
responsabilitat d’educar, la ciutat en un espai de respecte a la vida i a la diversitat.
La ciutat educadora té personalitat pròpia, per tant, la seva identitat és interdependent
respecte de la del territori del qual forma part. És també una ciutat que es relaciona amb el
seu entorn, amb altres nuclis urbans del seu territori i amb ciutats d’altres països. El seu
objectiu constant serà aprendre, innovar, compartir i, per tant, enriquir i fer més segura i
digna la vida dels seus habitants.
Aquest any 2020, ens ha situat com a societat davant de reptes i canvis impensables fa un
temps, el canvi d’època que estàvem vivint, i aquesta pandèmia, han posat de manifest les
profundes desigualtats amagades en les nostres societats. Les persones s’han de formar
per a poder entendre i actuar davant el moment polític, social, econòmic, i medi ambiental
que estem patint i poder així, escollir lliurement com el volen afrontar aquest nou temps. Han
de desenvolupar habilitats per a afrontar la cultura “del moment”, per a intervenir des del
món local en la complexitat mundial, i per a mantenir l’autonomia davant una informació
desbordant i descontrolada a la qual tenen fàcil accés, degut a l’important paper que juguen
les tecnologies de la comunicació i les xarxes socials.
Les ciutats, són vulnerables des de múltiples dimensions. Els efectes del canvi climàtic, la
dependència alimentària o energètica, el consumisme desmesurat i la contaminació, les
converteixen en llocs que requereixen, transformacions importants per a garantir condicions
de vida dignes i saludables per a les persones.
En aquest context, les ciutats han d’actuar, des de la seva dimensió local, com a
plataformes d’experimentació i consolidació d’una ciutadania democràtica plena, promotores
d’una convivència pacífica mitjançant la formació en valors ètics i cívics, el respecte a la
pluralitat de les diverses formes possibles de govern democràtic i l’estímul d’uns
mecanismes representatius i participatius de qualitat.
És més urgent que mai, l’educació en valors i drets humans, que atorguen sentit, ofereixen
estímul, dibuixen un full de ruta democràtic i ens permeten compartir l’espai públic amb
ciutadans cívicament actius.
La diversitat és inherent a la vida, per això, un dels reptes de la ciutat educadora, és
promoure l’equilibri i l’harmonia entre identitat i diversitat, tenint present les comunitats que
la integren i el dret de totes les persones que hi conviuen a sentir-se reconegudes des de la
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seva pròpia identitat cultural; això exigeix combatre tota forma d’exclusió.
El desafiament actual consisteix a reconèixer el dret a les singularitats sense posar en perill
la construcció d’allò comú. Les ciutats educadores se senten portadores de l’ideal d’inclusió,
acollint cada persona tal com és i fent-la partícip d’un projecte comú de ciutat.
Atès que aquest 30 de novembre, es commemora el 30è aniversari del primer Congrés
Internacional de Ciutats Educadores, celebrat a Barcelona l’any 1990 i que la Ciutat de
L’Hospitalet formar part des de l’any 1996.
Atès que el 2015, l’ONU aprovà l’Agenda 2030 sobre el Desenvolupament Sostenible, i
aquesta és una oportunitat per a que els països i les seves societats iniciïn un nou camí,
amb el que millorar la vida de tots, sense deixar a ningú enrere.
Atès que l’agenda de Nacions Unides, té 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible, que
inclouen des de l’eliminació de la pobresa fins el combat al canvi climàtic, l’educació, la
igualtat de la dona, la defensa del medi ambient o el disseny de les ciutats.
Atès que l’accés a l’educació i a la cultura, no sols permet donar resposta a un món en
transformació sinó que ens permet transformar el món, el coneixement i l’aprenentatge
constitueixen un element essencial de transformació de les societats i les capacitats
humanes.
Atès que la ciutat educadora ha d’actuar des d’una perspectiva de gènere per tal de garantir
la igualtat d’oportunitats entre dones i homes i d’aquesta manera poder construir ciutats més
inclusives.
Atès que una prioritat d’aquest govern municipal és l’eliminació de les barreres d’accés a
l’educació i la cultura per motius econòmics, socials i físics que garanteixin, la
democratització de l’educació i la cultura i generin espais de coneixement i aprenentatge per
a tothom.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament, a proposta del Grup Municipal Socialista, acorda:
Primer.- Reafirmar el compromís de la ciutat de L’Hospitalet com a ciutat educadora com
extensió del dret fonamental de totes les persones a l’educació. Totes les persones que
habiten la ciutat tindran el dret de gaudir, en condicions de llibertat i igualtat, dels mitjans i
oportunitats de formació, entreteniment i desenvolupament personal que la pròpia ciutat
ofereix. La ciutat educadora renova de manera permanent el seu compromís amb la
formació dels seus habitants al llarg de la vida en els aspectes més diversos.
Segon.- Promoure el dret a la cultura i la participació de totes les persones, especialment
d’aquells col·lectius en una situació de major vulnerabilitat, en la vida cultural de la ciutat
com a via d’inclusió, de foment del sentiment de pertinença i de bona convivència. A més
del gaudir dels béns culturals, aquesta participació cultural inclourà la contribució que tota la
ciutadania pot fer a una cultura viva i canviant.
Tercer.- Fomentar la proximitat i la cooperació entre generacions, no solament com a
fórmula de convivència, sinó com a cerca de projectes comuns i compartits entre grups de
persones d’edats diferents des de la infància fins a la gent gran i en projectes
intergeneracionals.
Quart.- Subscriure el compromís de la ciutat amb la Carta de Ciutats Educadores.
Cinquè.- Traslladar aquest acords a l’Associació Internacional de Ciutats Educadores, a les
AMPAs i AFAs dels centres educatius de la nostra ciutat i al Consell Educatiu de Ciutat.”
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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 22 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 22.-PER RECLAMAR AL
DESNONAMENTS. AJT/63021/2020

GOVERN

DE

L’ESTAT

L’ATURADA

DELS

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. La crisi econòmica de la COVID-19 està agreujant els problemes
d’accés a l’habitatge i també estem molt lluny de poder garantir doncs aquest dret
fonamental.
Son milers de famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat, no poden assumir el
cost de l’habitatge i comencen a acumular impagaments i es veuen abocats a perdre el seu
habitatge. En aquest ple vam parlar de manera molt reiterada de la problemàtica de
l’habitatge a la nostra ciutat, de l’augment dels preus de lloguer. Més d’un 40 per cent durant
els darrers anys, els preus abusius en la compra d’habitatge i de la manca també d’un parc
d’habitatge públic municipal o dels desnonaments que es produeixen de manera diària
malauradament.
Durant aquesta pandèmia hem pogut comprovar que les mesures adoptades pel govern de
l’Estat espanyol han estat insuficients. Que els desnonaments no s’han aturat i no s’han
aturat perquè el decret del govern deixa fora totes aquelles persones en situació de
vulnerabilitat pre COVID-19 o vulnerabilitat sobrevinguda. I per tant, és al govern de l’Estat
espanyol a qui correspon doncs promoure i canviar les lleis per prohibir els desnonaments
de les persones vulnerables sense alternatives habitacionals almenys durant el període de
la pandèmia.
I també, cal que aquest govern recuperi la prohibició dels talls de subministraments bàsics a
persones amb situació de risc. Propostes que es va comprometre el govern de l’Estat amb
les diferents plataformes d’afectats per la hipoteca i també amb les diferents formacions
polítiques que van donar suport a Pedro Sánchez a la seva investidura.
És positiu que aquest govern estigui en el camí de rectificar aquests elements que no ho ha
fet i també seria molt positiu doncs que el president del govern compleixi els seus
compromisos amb les diferents plataformes d’afectats per la l’hipoteca i també deixi de mirar
cap a la dreta amb l’aprovació dels pressupostos.
Crec que, ja no hi ha més excuses perquè l’actual govern del PSOE i de Podemos faci
factible les reivindicacions que estan duent a terme les diferents plataformes d’afectats per
la hipoteca i per aquest motiu des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
instem al govern de l’Estat espanyol a fer una moratòria universal indefinida dels
desnonaments perquè les persones que es troben en situació de vulnerabilitat i que
necessiten habitatge no es trobin al carrer.
Hem de ser capaços de fer aquesta moratòria universal per aturar aquest cop que s’està
produint amb l’agreujament de la situació de l’habitatge al nostre país. Però també hem de
ser capaços que el govern de l’Estat espanyol i el govern en aquest cas del PSOE i de
Podemos aprovi la dació en pagament i reguli també el preu de lloguer tal com ha fet el
Parlament de Catalunya, tal i com estan demanant el sindicat de llogateres i que no recorri
la llei que va aprovar el Parlament de Catalunya.
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També des d’Esquerra Republicana de Catalunya, el que demanem amb aquesta moció és
que la segona ciutat del nostre país doni suport a les reivindicacions de la Plataforma
d’afectats per la hipoteca, per acabar amb els desnonaments i poder garantir el dret a un
habitatge, a un habitatge digne que en aquests moments està sent vulnerat. 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)
Des del Partido Popular votaremos por puntos esta moción, al final lo concretaré.
A pesar de que estamos de acuerdo en la necesidad de ayudar a las familias que se
enfrentan a una situación límite por la situación de ahora sobrevenida de la crisis sanitaria,
crisis económica por el COVID-19, no estamos de acuerdo con la fórmula, con las
soluciones que se plantean desde Esquerra Republicana.
La primera en la frente, según dicen en su moción, “les administracions hem de donar
resposta a l’accés a l’habitatge”. Vostès tenen la competència en matèria d’habitatge.
Nosaltres el que desitjaríem és que vostès fessin un pla ambiciós, que donés resposta. I
nosaltres pensem que la solució no és posar el dit a l’ull a les altres administracions sobre
allò que vostès han de fer i no fan.
A més a més nosaltres des del Partit Popular, considerem paradoxal que en allò que tenen
competències no facin res, però en canvi facin legislació sobre allò que no tenen
competències.
I més enllà per exemple el Decret llei que des del partit Esquerra Republicana en el primer
punt dels acords, demanen la seva ratificació, el seu suport al Decret llei 7/2020. Per tant
nosaltres considerem que per una banda tot allò que vostès poden fer com Esquerra
Republicana com a govern de la Generalitat doncs no ho fan, però en canvi es dediquen a
legislar sobre allò que no tenen competència i ho fan i molt per tant, nosaltres considerem
que aquesta no és la solució.
Per tant nosaltres com ja vam anunciar en el grup parlamentari del Partit Popular al
Parlament de Catalunya, nosaltres no estem d’acord amb el Decret llei 37/2020 que envaeix
les competències de l’Estat i per això nosaltres vam votar en contra sinó que a més a més
des del grup popular des del grup parlamentari Popular, valorarem la presentació d’un
recurs al Tribunal Constitucional.
En qualsevol cas, nosaltres des del Partit Popular no serem qui doni suport o doni la raó al
Partit Socialista i menys al Partit Socialista i Unidas Podemos en el govern de l’Estat amb
les seves baralles internes i les seves autoesmenes.
Més enllà dels pals de la presentació dels pressupostos, doncs ara veiem que en els darrers
dies, Unidas Podemos, no només fa el pressupost de l’Estat sinó que a més s’autoesmenen
presentant una esmena amb Esquerra Republicana i Bildu per suspendre el tema dels
desnonaments i per tant això ha deixat fora de joc el seu soci de govern, el Partit Socialista.
No sabem si s’aprovarà, si no s’aprovarà, entenem que si. El problema ja no és si s’aproven
les coses o no s’aproven, sinó si es compleixen. Doncs perquè tot i que el Partit Socialista
pot vendre la seva ànima al diable per aconseguir mantenir-se al govern, doncs el problema
és si després això es compleix i per les mostres, em remeto que hi ha moltíssimes
promeses que el Partit Socialista ha adoptat i que finalment no s’han complert.
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En qualsevol cas nosaltres com dèiem votarem en contra del primer punt que proposa
Esquerra Republicana i la resta doncs ens abstindrem. Gràcies.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
En L’Hospitalet en Comú Podem no ens cansarem de repetir que l’accés a un habitatge
digne és un dret constitucional que s’està vulnerant de manera reiterada amb desnonaments
injustificables de persones en situació social vulnerable. I les conseqüències laborals i
econòmiques de la pandèmia que patim ha aprofundit encara més aquesta situació
d’emergència habitacional.
Tal i com hem manifestat en diversos plens i va quedar reflectit en la moció del nostre grup
de L’Hospitalet en Comú Podem, aprovada per aquest Plenari per un Pacte Nacional per
l’Habitatge Digne, és imprescindible la implicació de totes les administracions,
d’ajuntaments, Generalitat i govern de l’Estat per afrontar una necessitat essencial per al
desenvolupament d’un projecte de vida digna.
Sense un sostre, no és possible projectar ni presents ni futurs per a les persones socialment
més vulnerables. Si lluitem contra les conseqüències d’aquesta pandèmia hem de tenir molt
present que no podem permetre que aquesta situació pugui aprofundir encara més en les
desigualtats que s’arrosseguen des de la crisi econòmica del 2008, que hem de recordar es
va iniciar amb l’esclat de la bombolla immobiliària i es va iniciar l’escalada de desnonaments
imperdonable. Que va deixar a milers de famílies al carrer i amb deutes que no podran
assolir en tota la seva vida.
Afortunadament, es va produir una reacció social i solidària amb el naixement de la PAH
que va aconseguir aturar milers de desnonaments i es va convertir en l’esperança de milers
de persones que individualment no podien enfrontar-se a bancs, ni grans tenidors, ni fons
voltors, però que col·lectivament van aconseguir l’aturada de desnonaments, dacions en
pagament i lloguers socials per a les persones afectades.
Malgrat tot, aquesta lluita continua, la pressió sobre les famílies que es troben en risc
d’exclusió social i no poden afrontar les quotes de la hipoteca o el lloguer mensual en molts
casos resulta insostenible.
Per això calen mesures urgents a curt termini des de les diverses administracions, que
aturin els desnonaments i obliguin els grans tenidors immobiliaris a facilitar un lloguer social.
També a mig i llarg termini, resulta imprescindible la planificació d’un parc d’habitatge públic
de lloguer per assegurar l’accés a un habitatge digne.
En aquest sentit el decret de la Generalitat per aturar els desnonaments durant la pandèmia
resulta més oportú i necessari. Però també volem assenyalar que en la nostra ciutat
precisament Incasol i Adigsa, organismes que pertanyen a la Generalitat de Catalunya han
ordenat ordres de llançament, de desnonament de famílies vulnerables sense donar opció
de lloguer social.
Pisos que durant mesos han estat buits sense assignació enmig d’una crisi econòmica i
d’escalada dels desnonaments, que va deixar a moltes persones sense sostre i sense
possibilitat d’accedir a un habitatge.
Volem destacar aquests fets perquè són inadmissibles des d’una administració pública i
volem manifestar el nostre rebuig i demanar-los a vostès, que en aquest moment governen
Catalunya, que evitin aquestes actuacions i no tingui que ser la ciutat de L’Hospitalet que
aturi desnonaments que són d’Incasol i d’Adigsa. Malgrat tot això, votarem a favor d’aquesta
moció. Gràcies.
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SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Gràcies. Nosotros no vamos a amparar el enésimo intento de Esquerra Republicana de
aparentar preocupación por el derecho a la vivienda. No lo vamos a amparar porque intenta
ocultar su inacción en el govern de la Generalitat donde están presentes, y aquí vienen y
nos plantean medidas deliberadamente ilegales para las que realmente no se tiene
competencia.
Si realment tinguessin un interès en facilitar el dret a l’habitatge dels col·lectius més
vulnerables, seria desplegar les mesures que sí que en tenen competències. I no el salt de
complir l’Estatut a l’article 47, on s’estableix que els poders públics han de facilitar l’accés a
l’habitatge mitjançant la generació de promoció de habitatge públic i habitatge protegit amb
una atenció especial als joves i col·lectius més vulnerables.
Això costa diners i a Catalunya sempre destinen a polítiques d’habitatge amb tota la meitat
de la mitjana del que inverteixen altres comunitats on es destinen recursos a polítiques
d’habitatge. Però si no es destinen aquests recursos a polítiques d’habitatge perquè tenim
altres prioritats, bé, ja sempre parlem del mateix, però sí que tenim una televisió on sí
podem competir amb altres comunitats autònomes.
I tenim una estructura clientelar que moltes vegades està sobredimensionada. A més de no
garantir el dret a l’habitatge, la moció que planteja Esquerra, si serveix per proposar decrets
que no tenen competència i així carregar les culpes a Espanya, del que sí, és la seva
responsabilitat proposant mesures absolutament populistes com que siguin els privats els
que facin front al que és responsabilitat de la Generalitat.
Si de veritat volen facilitar l’accés a l’habitatge, el que han de fer, és posar recursos de la
Generalitat a polítiques d’habitatge. Destinar els diners a coses que sí que toquen. Gràcies.
Evidentment votarem en contra.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
La veritat és que aquesta moció si l’haguessin de votar no només pel títol, segurament que
tots els membres d’aquest consistori la votaríem a favor, sencera.
El problema és que a les mocions, el que es vota són els acords. I el títol a vegades es
converteix només en l’excusa per presentar-la. Entenem que no està separada del contingut
i creient que els acords serveixen per fer realitat el que diu el títol i clar no sempre és així.
Començo per aclarir alguns aspectes. Vol el grup d’Esquerra Republicana, jo entenc que
vol, amb algunes afirmacions que fa, donar la sensació d’inacció i ineficàcia per part del
govern d’Espanya davant la situació d’emergència habitacional agreujada pels efectes de la
pandèmia de la COVID-19.
La veritat és que s’ha de ser molt agosarat, dit finament, per fer aquesta afirmació, posaré
només alguns exemples. Qui ha impulsat, si no és el govern d’Espanya, l’ingrés mínim vital,
que està ajudant a milers de famílies a afrontar aquesta situació? Qui ha aprovat i
consensuat amb els agents socials, l’aprovació i posterior pròrroga dels ERTOS per evitar el
màxim d’acomiadaments possibles? O qui ha transferit un fons extraordinari per a les
comunitats autònomes de 16.000 milions d’euros per fer front a les despeses extraordinàries
del COVID-19, dels quals Catalunya n’ha rebut més de 3.200?
I anant en concret a l’habitatge, qui ha destinat a Catalunya 57 milions d’euros al pla estatal
d’habitatge, més de 14 milions a la línia de subvencions per als efectes de la COVID-19, si
no el govern d’Espanya? I qui ha aprovat i prorrogat les diferents moratòries de
desnonaments que han estat vigents amb motiu de les conseqüències de la crisi la COVID-

…/…

104

19?
I acabo aquest repàs, qui ha aprovat un projecte de Pressupostos Generals de l’Estat 2021,
que preveu destinar a Catalunya 24.000 milions d’euros entre el sistema de finançament i
inversions? O qui ha previst a aquests Pressupostos Generals de l’Estat, l’aprovació de
partides que sumen més de 2.200 milions d’euros, cinc vegades més del que contemplaven
els pressupostos prorrogats de Montoro i Rajoy, per dedicar a polítiques d’habitatge, sinó el
govern d’Espanya encapçalat per Pedro Sánchez?
I vénen vostès a parlar d’inacció. Vostès que estan al govern de Catalunya o com a mínim a
una part del govern, que és qui té les competències exclusives en matèria d’habitatge i no
fan tot el que podrien fer.
Li donaré també algunes dades. Com per exemple les liquidacions pressupostàries en
aquest àmbit del govern de la Generalitat. Any 2010 darrer pressupost del govern Montilla,
437 milions d’euros en plena crisi econòmica, any 2019 darrer pressupost liquidat pel govern
de Junts per Catalunya i Esquerra i amb l’economia creixent, 194 milions d’euros. Veuen la
diferència? Més dades: a Catalunya la inversió en habitatges és de 33 euros per habitant,
una xifra que ens situa com a sisena comunitat per la cua d’Espanya i la darrera d’ara.
L’Incasòl al 2018 va fer 8 habitatges i el 2019 en va fer 22, 30 habitatges socials en dos
anys. I en quant a la COVID-19, ho deia abans, el govern té un mandat parlamentari per
reobrir el tràmit per presentar sol·licituds als ajuts del lloguer i a 25 de novembre encara no
ho ha fet.
I per últim, feia referència alguna portaveu també, sap qui no ha deixat de desnonar gent els
darrers mesos de pisos de la seva propietat? La Generalitat. I necessita una moratòria per
aturar aquests desnonaments?
I mentre, això sí, sembla que el govern va acabar el mes de setembre amb un superàvit de
gairebé 900 milions d’euros. Per tant, senyores i senyors d’Esquerra Republicana, jo els
demanaria que passessin de les paraules a l’acció, allà on vostès són govern i tenen
competències per fer-ho.
Dit això, votarem per punts aquesta moció. Ens abstindrem en el punt primer, perquè creiem
que no té molt sentit que l’Ajuntament li digui als jutges quina norma jurídica han d’aplicar.
Potser el que hem de fer entre tots són decrets i lleis vàlides i eficaces contra allò que
volíem lluitar.
Votarem a favor del punt segon, perquè veiem que és de justícia no sotmetre aquesta
situació a les famílies en un moment com l’actual, i a més sabem que el govern d’Espanya
està treballant en aquest sentit, i ens abstindrem del punt tercer també perquè no veiem clar
el recorregut jurídic d’aquesta proposta, i creiem que estem en un terreny prou sensible com
per aprovar coses que després siguin invalidades.
Però vaja, el problema continuarà viu quan s’acabi l’estat d’alarma i aconseguim vèncer la
pandèmia. La moratòria és un pedaç per passar uns mesos, i per això l’important és què
fem tots plegats per solucionar l’emergència habitacional que continuarà existint el dia
després, especialment els qui tenen més competències i capacitat per fer-ho. Moltes
gràcies.

SR.GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Sí volem fer algun comentari. El primer al Partit Popular. El Partit Popular que ve aquí a
donar lliçons quan són els causants de la situació actual. Ells van liberalitzar el sòl amb el
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govern del Partit Popular i són els creadors d’aquesta bombolla immobiliària, i en aquests
moments són els que estan fent recursos contra polítiques que fa el Parlament de Catalunya
per tal de millorar la seva qualitat de vida. Vostès porten als tribunals la llei contra la pobresa
energètica. Vostès porten als tribunals la regulació del lloguer. I vostès també portaran als
tribunals, i ho ha anunciat vostè aquí, el decret que intenta evitar els desnonaments, mentre
el govern de l’Estat no canviï aquest decret.
Per tant vostès, des del Partit Popular únicament defensen els interessos d’aquelles
persones que han especulat amb l’habitatge. I vostès que parlen tant de defensar la
Constitució, ja portaven uns quants anys al govern per poder garantir aquest dret
fonamental.
Jo crec que el portaveu socialista o no m’ha escoltat o està preocupat per altres temes, però
jo no he parlat ni d’ERTOS ni d’ingrés vital. M’agradaria que aquests ERTOS, que aquest
ingrés vital, que nosaltres aplaudim que es faci, aplaudiríem encara si la ciutadania els
pogués cobrar a temps.
I malauradament vostès des del govern socialista és veritat que no acaben d’aplicar
aquelles polítiques, amb les quals es van comprometre amb aquelles organitzacions
polítiques que li donen suport a la seva investidura, que estan donant suport al seu govern a
l’Estat espanyol, ni tampoc amb aquelles organitzacions i plataformes d’afectats per la
hipoteca.
El decret és positiu el que van fer, però ja he dit a la meva intervenció que aquest decret
deixa a molta gent fora, deixa molta gent fora, i per tant cal canviar aquest decret, és
l’objectiu d’aquesta moció, per tal de que es puguin evitar els desnonaments. I si vostès
haguessin fet aquest decret amb garanties, possiblement altres tipus d’administracions no
haurien de desnonar a la ciutadania de les seves cases.
Per aquest motiu, el que li demanem nosaltres al govern de l’Estat espanyol amb aquesta
moció, és que canviï el decret i que faci aquesta moratòria universal dels desnonaments
durant el període de la pandèmia, tal i com estan reivindicant des de fa molt de temps les
diferents entitats socials i de lluita pel dret a un habitatge digne, i també li demanem que no
impugnin les lleis positives com la Llei de regularització de lloguers o altres propostes que
s’han fet al Parlament de Catalunya. Els demanem que el govern de l’Estat les agafi i les
apliqui i que puguin ser aplicades a nivell de tot el conjunt de l’Estat espanyol.
Des de la Generalitat de Catalunya hem fet aquest decret que va aprovar el Parlament de
Catalunya, un decret que té com a objectiu intentar posar obstacles als desnonaments,
mentre vostès no canviïn aquest decret que és necessari que canviïn ja a nivell de l’Estat.
Per tant són necessaris canvis en la política d’habitatge per garantir el dret a l’habitatge,
començant per l’Estat que és qui ha de legislar, cal acabar amb els desnonaments, cal
promoure la dació en pagament. I també hem de desenvolupar mesures, des de les altres
administracions i les comunitats autònomes, només faltaria, des de la Generalitat de
Catalunya falten més recursos, però també des d’aquest ajuntament, perquè som un dels
pocs ajuntaments que el parc municipal d’habitatge de lloguer és inexistent, comparat amb
altres municipis del nostre entorn.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Decirle al Sr. Antoni Garcia que nosotros frente a la incompetencia y
a la mala gestión del gobierno de la Generalitat que invade competencias y legisla cosas

…/…

106

que no tiene que legislar por qué no tiene competencia, pues el Partido Popular utilizará la
justicia para poner en valor esos derechos que tenemos como partido y como
representantes de los diferentes votantes del Partido Popular.
En cualquier caso, lecciones de eficacia por parte de Esquerra Republicana cero patatero.
Después de las situaciones que estamos viendo máxime en estas últimas semanas, luego
hablaremos del tema de las ayudas para los autónomos por parte del gobierno tan eficaz
que es, las ayudas para los autónomos o también como podemos ver las ocurrencias por
parte del gobierno de la Generalitat, como por ejemplo el tema de la NASA catalana.
Por tanto lo que ustedes tienen que hacer es utilizar sus energías no en naves espaciales,
sino en las personas que estamos aquí, los terrestres catalanes que estamos aquí,
necesitamos ayudas para los autónomos, y como estamos hablando pues de las situaciones
vulnerables de muchas familias que se ven abocadas a situaciones límites como estamos
hablando.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular, lecciones de Esquerra Republicana, cero.
Gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Agrair-li al portaveu d’Esquerra la seva preocupació per les meves
preocupacions. Pot estar ben tranquil perquè jo també ho estic. Per tant, no cal que es
preocupi de les meves preocupacions.
Jo el que he intentat fer és explicar-li que aquest problema s’ataca des de diversos fronts.
Evidentment són polítiques pròpiament d’habitatges, i altres són el que la gent tingui
recursos a la seva butxaca per poder pagar lloguers, encara que siguin lloguers socials. I a
això ajuda l’ingrés mínim vital, a això ajuda que la gent no es quedi sense feina, etcètera. O
fer uns pressupostos generals de l’Estat que apostin per la reactivació econòmica. Jo li he
intentat explicar perquè crec que fins i tot això vostè ho pot entendre en el marc del que és
el suport a les polítiques d’habitatge, i que la gent tingui una opció de tenir un habitatge
digne en aquest país. Per tant, no respon a cap altra qüestió.
I li he posat dades molt clares. Els resultats de la Generalitat: 30 pisos socials en dos anys;
paralització de les ajudes per a la COVID-19, que és el que està d’alguna manera
perjudicant més als ciutadans i ciutadanes en aquest moment; reducció del pressupost
dedicat a habitatge en els darrers 10 anys.
Aquesta ha estat el full de servei de la Generalitat de Catalunya en aquest aspecte. I per
contra li he explicat el que està fent el govern de l’Estat que està disposat a treballar en la
línia de la paralització dels desnonaments, però que a més, en el proper pressupost general
de l’Estat dedicarà 2.250 milions d’euros a aquestes polítiques. I alguns d’aquests diners
vindran a les comunitats autònomes perquè siguin gestionats, i esperem que es dediquin al
que s’han de dedicar, que és a afavorir l’accés a l’habitatge de les persones més
desafavorides i no a altres coses.
Esperem realment que vostès com a govern actuïn en aquest aspecte, o de fet el que
esperem és que el 14 de febrer que hi haurà eleccions, el que hi hagi és un canvi de govern
a Catalunya, i realment hi hagi un president al capdavant que estigui compromès amb
l’accés a l’habitatge dels veïns i veïnes més desfavorits.

SR.GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Per tancar bàsicament, molt ràpid. Sra. Esplugas, nosaltres no donem lliçons a ningú, però
tampoc les necessitem de ningú i menys de vostès que amb el tema del dret a l’habitatge
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molts dirigents del seu partit s’han lucrat i estan acusats de casos de corrupció, fins i tot el
seu Partit Popular que ha estat un partit condemnat per casos de corrupció, concretament
per l’especulació urbanística i per vulnerar aquest dret, fent negoci d’aquest dret amb
l’especulació en diferents àmbits.
I al Sr. Cristian Alcázar, jo li agraeixo, també ens agradaria, igual que vostè intervé per
explicar-nos temes d’habitatge, ens agradaria que en algun moment també pogués donar
explicacions sobre el tema del Consell Esportiu. Li hem fet més d’una vegada peticions per
escrit, vostè no ens contesta, esperem que la seva intervenció també vagi en aquesta
direcció en algun Ple. No dic en aquest, en algun Ple que ens pugui informar i que es pugui
explicar.
I està clar, el tema de l’habitatge és una qüestió que afecta les diferents administracions.
Totes les administracions han de fer esforços en abocar més recursos, però vostès que són
al govern de l’Estat espanyol, ara toca canviar moltes coses que vostès defensaven quan
estaven a l’oposició, i que ara cal aplicar i que les demandes que fan des de la Plataforma
d’afectats per la hipoteca es portin a la pràctica, perquè és més necessari que mai que
aquestes propostes que s’estan fent de manera reiterada, siguin aplicades pel govern de
l’Estat espanyol per garantir aquest dret constitucional, per vostès que defensen tant la
Constitució que en aquests moments no s’està garantint, com és el dret a l’habitatge.
Per tant és més important per a nosaltres que prevalguin les reivindicacions de les
plataformes d’afectats per la hipoteca, que no els consells d’administració on participen molt
exdirigents del seu partit, conjuntament amb els del Partit Popular, de bancs i de grans
empreses energètiques, que el que fan és especular amb drets bàsics de les persones i
amb drets fonamentals com és el dret a l’habitatge.

SRA.ALCALDESSA
Sra. Esplugas. El seu posicionament?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular votaremos en contra del primer punto y abstención en el resto.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 22 de l’ordre del dia,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva,
amb el resultat següent i que s’aprova amb el resultat següent:
a)Acord PRIMER ha estat aprovat 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; amb
4 vots en contra dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP,
Sra. Sonia Esplugas González i amb 14 vots d’abstenció 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; assistents presents en el moment de la
votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític
municipal de Cs.
b)Acords SEGON i QUART han estat aprovats amb 22 vots a favor dels representants
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del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; 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; amb 3 vots
en contra dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 1 vot d’abstenció de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Cs.
c)Acord TERCER ha estat aprovat 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; amb
3 vots en contra dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i amb 15 vots d’abstenció
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; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que L’accés a l’habitatge és un dels reptes més grans que tenim al davant i a la que
hem de donar resposta com a administracions. Venim patint una crisi d’accés des de 2008,
que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat els darrers anys, en bona part per l’increment del
preu del lloguer, ja que la major part del parc d’immobles està en mans de grans propietaris i
bancs, a qui ja pertoca que els exigim el retorn dels diners amb què els vam rescatar el
2008.
Atès que la situació Una situació que s’ha agreujat arran de la crisi provocada per la
pandèmia de la Covid-19, augmentant la gravetat de l’emergència habitacional, on moltes
famílies han vist reduïts els seus ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries
públiques han estat insuficients per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional
que s’han vist abocades. Una situació que ha portat moltes famílies a haver de destinar més
del 50% del seu salari al lloguer, una situació insostenible.
Atès que El passat abril, amb l’aprovació de l’estat d’alarma, va entrar el vigor el Reial
decret Llei 11/2020, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i
social de la COVID-19, que decretava una moratòria en els desnonaments de persones i
unitats familiars en situació de vulnerabilitat a causa dels efectes de la pandèmia, mesures
que en part es van ampliar fins al juliol. En el cas concret dels desnonaments, a final de
setembre es va aprovar una nova pròrroga de la prohibició de desnonament per
impagament fruit d’una disminució d’ingressos durant la pandèmia, i que acrediti la situació
de vulnerabilitat sobrevinguda.
La realitat és, però, que el degoteig de desnonaments ha estat constant i sembla que la
pròrroga vigent no és suficient per cobrir totes les situacions, i deixa fora les persones en
vulnerabilitat pre-COVID i aquelles persones en vulnerabilitat sobrevinguda no demostrable,

…/…

109

a banda de curta en el termini, ja que només arriba a 31 gener de 2021. Sembla evident
doncs que la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol no és una mesura efectiva
tenint en compte que els desnonaments a causa de la COVID-19 tenen un procés judicial
llarg que va més enllà de l’horitzó temporal marcat. La paralització temporal dels
desnonaments ha estat més relacionada amb la paralització de l’activitat dels jutjats, que
amb els efectes de la moratòria decretada pel Govern de l’Estat Espanyol.
Atès que La PAH i entitats socials han demanat mesures socials eficients per pal·liar els
efectes de la COVID19 en l’àmbit de l’habitatge per protegir a les famílies i persones que es
troben en situació de vulnerabilitat.
Atès que el govern català, malgrat no tenir les competències plenes en aquesta matèria, ha
decidit impulsar una sèrie de mesures i decrets per protegir les famílies més vulnerables i
davant la inacció del govern espanyol. A banda de la Llei de contenció de rendes en els
contractes d’arrendament d’habitatge, aprovada recentment, aquesta setmana el govern
català ha aprovat un decret llei urgent per frenar els desnonaments de grans tenidors. Un
decret que vol reforçar la protecció dels col·lectius més vulnerables davant possibles
desnonaments mentre duri l’estat d’alarma o estigui en vigor qualsevol altra restricció de
mobilitat per motius sanitaris. I per aquest motiu decreta la inadmissió a tràmit i l’aturada
dels procediments de desnonament en què no s’hagi acreditat l’oferiment d’un lloguer social.
Una mesura que reforça l’obligació vigent establerta per llei d’oferir un lloguer social abans
del desnonament.
Des del món local no podem tolerar més excuses davant els centenars de famílies
vulnerables expulsades de casa seva sense una alternativa. Cal, doncs, accions valentes de
qui té la capacitat per fer-ho, per aturar els desnonaments i buscar alternatives per protegir
les famílies més vulnerables que són els que més pateixen la crisi social i política derivada
de la pandèmia de la COVID19. Garantir el dret a un habitatge digne no va en contra del
propietari sinó que garanteix la millora de les condicions de l’habitatge.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Mostrar el suport d’aquest consistori al Decret llei 37/2020, de 3 de novembre, de
reforç de la protecció del dret a l’habitatge davant els efectes de la pandèmia de la COVID19 aprovat pel Govern català, i demanar als jutges que l’apliquin fins que el Govern
espanyol no realitzi allò que insta en els punts següents d’aquesta moció.
SEGON.- Instar al Govern espanyol a aturar l’execució de llançaments de desnonaments
eliminant el requisit d’acreditació de vulnerabilitat sobrevinguda a la moratòria aprovada, així
com la seva ampliació temporal, com a mínim fins que la situació d’emergència sanitària
s’acabi.
TERCER.- Instar al Govern espanyol a modificar la Llei 1/2000, de 7 de gener,
d’Enjuiciamiento Civil, per tal d’inadmetre a tràmit les noves demandes, la suspensió de les
demandes en curs, i la interrupció dels llançaments de grans tenidors que no acreditin
l’oferta de lloguer social prèvia.
QUART.- Traslladar al Consell de Ciutat, a les PAHs de l’Hospitalet, al Sindicat de llogateres
de l’Hospitalet, al Govern espanyol i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats.”
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 d’Esquerra
Republicana de Catalunya.
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MOCIÓ 23.-PER IMPULSAR I ACTUALITZAR EL PROTOCOL D’ACTUACIÓ CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE, AMB MOTIU DEL 25 NOVEMBRE. DIA INTERNACIONAL
CONTRA LES VIOLÈNCIES VERS LES DONES. AJT/63023/2020
SRA.ALCALDESSA
Té la paraula la Sra. Lluïsa Carmona.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bon dia a totes i tots. La violència envers les dones és una realitat
persistent i cruenta que es manifesta de diferents formes econòmiques, social i ecològica,
física i sexual i simbòlica i en diferents contextos, relacions afectives, laborals i socials.
L’erradicació de les violències masclistes en totes les seves formes, implica un compromís
ferm de totes i tots i el desenvolupament de totes les accions necessàries, per tal de
desconstruir l’estructura patriarcal de la nostra societat, causa darrera de la violència, així
com les ideologies i creences que l’emparen i els factors socioeconòmics i culturals,
desigualtat salarial, rols i estereotips de gènere, etcètera, que la sustenten.
A Catalunya gràcies als moviments socials i feministes ens hem dotat d’instruments legals
per fer front a les violències masclistes. Alhora les diferents administracions públiques hem
de destinar més recursos econòmics per impulsar polítiques, per tal de poder ajudar les
dones i les filles i els fills a combatre les situacions de violència concreta i el seu risc i les
seqüeles. Els protocols d’actuació i d’intervenció en les situacions de violències en l’àmbit
de les relacions afectives i de parella, són eines eficaces i imprescindibles per a la detecció
precoç per part dels agents socials, entitats, serveis i professionals diverses que estiguin en
contacte amb la ciutadania.
La intervenció efectiva i ajustada a cada situació pot contribuir a prevenir la instal·lació de la
violència i el seu cicle de desenvolupament, així com l’agreujament i el dany i a prevenir la
repetició generacional de la violència en el dany a les filles i fills. Els protocols també són
eines per impulsar la formació continuada i permanent de tots els agents socials implicats,
assegurant que les renovacions i canvis en els equips professionals i les entitats no minven
els coneixements necessaris per a la intervenció especialitzada i actualitzada a la nostra
ciutat, que va impulsar un centre pioner en l’atenció a les dones al país. Tenim vigent un pla
integral, un protocol de l’any 2005 de vint planes, que no s’ha actualitzat ni adaptat a la nova
realitat social, ni al marc legislatiu actual.
Des de l’any 2008 tenim un protocol marca Catalunya que orienta i promou la renovació i
actualització d’aquests protocols, així com ho fan totes les poblacions del nostre voltant amb
elevats graus d’elaboració i de concreció. Alhora també són necessaris protocols específics
dins de cada servei implicat, sanitari, seguretat, etcètera o per actuacions específiques. La
manca d’actualització d’aquest protocol suposa un greu risc de vulnerabilitat per a les dones
de la nostra ciutat, ja que pot provocar dèficits en la detecció, descoordinació entre serveis,
victimització institucional i manca de coneixements actualitzats de professionals i agents
socials.
Ens cal doncs actualitzar el protocol contra les violències masclistes com una xarxa
d’actuació, detecció i suport a les dones que les pateixen i una xarxa de seguretat per a
dones, nenes i nens, que si no s’actualitza pot potenciar les situacions extremes, però
també la manca d’intervencions preventives o l’articulació, quan calgui, d’actuacions ràpides
en situacions concretes, com ha estat la del confinament i les dificultats derivades de la
pandèmia.
Per tot aquest argumentari demanem al Ple de l’Ajuntament: primer instar l’Ajuntament a
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establir de forma urgent el procediment per actualitzar el protocol contra les violències
masclistes i que la comissió de seguiment actual avaluï com pal·liar els dèficits existents en
tant no s’elabori un nou protocol.
Segon, instar l’equip de govern a realitzar un estudi de detecció de la situació derivada dels
efectes de la pandèmia en les situacions de violència vers les dones, i que s’elabori un pla
d’actuació integral per combatre-les, així com una avaluació de l’efectivitat de les mesures
que es van dur a terme.
Tercer, instar el govern a ampliar l’equip de professionals especialitzades, per tal de poder
assolir les xifres de detecció i atenció especialitzada i integral que es correspon amb el
nostre volum de població.
Quart, promoure i articular campanyes divulgatives permanents, per tal d’incidir en els
factors que normalitzen i visibilitzen les violències amb la participació de personal
especialitzat, per tal d’avançar envers l’objectiu de ser una ciutat lliure de violències
masclistes i cinquè, traslladar aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, i
a les entitats i als grups de dones de L’Hospitalet. 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 votarem a favor d’aquesta moció.
A l’inici del Ple amb la lectura de la declaració institucional de tots els grups municipals
presents al consistori, crec que s’ha deixat clar que la millor manera de treballar i eradicar
aquesta xacra social, és la unió de totes les forces socials i polítiques per combatre la
violència de gènere.
Nosaltres, des del Partit Popular, volem insistir també que la lluita contra la violència de
gènere no és una qüestió ideològica, i per tant és una realitat social amb la que
malauradament convivim i hem de combatre entre tots, perquè aquesta forma extrema de
discriminació és una vergonya per a tota la societat.
Per això nosaltres, des del Partit Popular, rebutgem aquells que a dreta o esquerra
plantegen la utilització partidista d’aquesta causa, perquè considerem que el que hem de fer
és estar units en la lluita contra aquesta xacra, i unides per fer costat a les víctimes.
La violència de gènere és una de les violacions dels drets humans més esteses
malauradament, persistents i devastadores del món, i ataca a totes les dones sense
distinció de raça i lloc de naixement, edat o classe social, amb el que podem afirmar que
cap dona està lliure de la mateixa a qualsevol part del món, com bé recorda Nacions Unides
el dia d’avui.
Des del Partit Popular volem recordar a les víctimes que no estan soles, que estan
acompanyades i que des de les administracions també fem tot el possible per ajudar-les a
sortir d’aquest forat. Especialment també volem posar l’accent en aquelles famílies,
especialment els orfes i expressar-los tot el nostre suport.
En qualsevol cas, nosaltres considerem positiva aquesta moció. És veritat que ens cal, s’ha
treballat molt per aconseguir minimitzar els casos de violència de gènere, però també és
cert que encara ens falta molt camí per recórrer. Per intentar solucionar i seguir avançant en
aquest camí, el que primer hem de fer és tenir unes eines que estiguin actualitzades.
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Malauradament a la ciutat de L’Hospitalet, com bé diu la moció, aquestes eines estan
caducades i per tant el que primer hem de fer és actualitzar-les per posar fil a l’agulla i
intentar ajudar d’una manera més real i més actualitzada doncs aquestes persones que
estan patint, aquestes dones que estan patint aquesta xacra social.
Per tant, nosaltres considerem positives totes aquelles polítiques que vagin adreçades a
combatre i a ajudar a les víctimes i a les seves famílies i els seus fills. Per tant, considerem
que qualsevol iniciativa, ja sigui dins del pla o ja sigui donar publicitat i fer campanyes
específiques per conscienciar a la societat en general, és benvinguda i per tant nosaltres
votarem a favor. Gràcies.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Avui mateix hem aprovat una declaració institucional amb motiu del
dia 25 de novembre Dia Internacional Contra la Violència de Gènere. L’Hospitalet en Comú
Podem volem expressar novament tot el nostre suport i solidaritat amb totes les víctimes de
la violència de gènere i el més enèrgic rebuig a qualsevol forma de violència contra les
dones.
Dit això, i tot i compartir les grans línies d’aquesta moció, L’Hospitalet en Comú Podem
considerem que se circumscriu potser massa a la violència física i al maltractament
psicològic, dues agressions de màxima gravetat a la integritat de les dones que amenacen
la nostra pròpia existència, supeditada a la voluntat de persones que se senten amenaçades
per la nostra llibertat, i que lluny de viure-la com a pròpia, consideren que ha vingut a posar
fi al que els pertany per dret de naixement.
Però més enllà d’aquesta violència més directa i més primària, fins i tot més atàvica si es
vol, per a L’Hospitalet en Comú Podem cal parar atenció i començar a fer des dels poders
públics un abordatge més integral de la violència, que contribueixi a fer possible una major
autonomia de les dones com a subjectes, posant eines al seu abast per tal de plantar cara a
la violència econòmica, a la violència laboral o a la violència social, associada a la
invisibilització de les dones i les nostres necessitats, que també s’estén a les nostres feines i
aportacions a la societat en el seu conjunt, quelcom que està resultant especialment evident
durant el període de pandèmia que es refereix a la moció, quan les feines i treballs de cura
objecte d’un enorme valor social i remuneració absolutament injustos, són els que han
garantit que la nostra societat no col·lapsés.
Estem davant d’un repte que cal entomar amb una visió ampla, abordant aquestes
violències tenint en consideració factors com la identitat de gènere, l’expressió de gènere o
l’orientació sexual. Parla la moció del patriarcat, però cal anar més enllà i parlar d’un
heteropatriarcat normatiu que se sent molt amenaçat, perquè és una de les nostres
principals riqueses i potencialitats com a éssers humans, una diversitat i complexitat
respecte a les quals la incomprensió acostuma a traduir-se en diverses formes de violència.
Creiem que hem de ser més ambiciosos, que no n’hi ha prou amb actualitzar el protocol,
sinó que és necessari que aquest abordi totes aquestes violències en plural en tota la seva
complexitat, posant a disposició de les nostres veïnes el suport necessari per fer front a
situacions d’aquestes característiques, sentint-se acompanyades, sentint-se emparades per
les seves ciutats i per les seves veïns i veïnes.
Per tant amb aquests matisos que introduïm, i tenint en compte que la formulació genèrica
dels acords que conté la proposta de moció, permeten considerar incloses aquestes
qüestions, L’Hospitalet en Comú Podem ens pronunciarem favorablement respecte a
aquesta proposta de moció que se’ns porta a consideració. Moltes gràcies.
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SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Estamos totalmente de acuerdo. Votaremos a favor. Gracias.

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Nosaltres compartim totalment la intenció de la moció perquè
considerem que l’actualització dels protocols són eines necessàries, però precisament per
això ja estem actualitzant el protocol. El febrer del 2020 vam presentar el document marc a
la taula de violència de L’Hospitalet, on es va aprovar aquest document marc i començava la
primera fase d’elaboració d’actualització del protocol al març. El que passa és que amb la
situació que vam començar a viure al març, doncs es van reorientar, per dir ho d’alguna
manera, les prioritats del moment, i encara que s’ha continuat fent, és veritat que s’ha fet
d’una forma més lenta del que esperàvem quan ho vam presentar al febrer.
Aquesta actualització del protocol té dues fases: una primera fase més de treball de camp,
d’entrevistar a totes les institucions i parts que formen part del circuit de violència, i una
segona part on ja es fa la redacció total del protocol. Actualment estem acabant aquesta
primera fase i per tant en els pròxims mesos podrem acabar també la segona fase, i tindrem
aquest protocol actualitzat perquè considerem també, evidentment, que s’ha d’actualitzar
per estar al dia en el moment en què ens trobem.
També dir i destacar que encara que aquest protocol s’estigui actualitzant, això no significa
que no s’estigui atenent a les dones d’una forma integral, s’està fent l’atenció de forma
integral de totes les violències masclistes, no només psicològica o física, sinó de tots els
tipus de violència. També els fills de les dones que pateixen violència i per tant també tenim
la comissió de seguiment i avaluació que així ho va acreditar.
A més també ho podem acreditar amb l’informe que han fet amb les dades de gener a
setembre, on estan totes les dades de dones ateses dels diferents tipus de violències, que
s’han atès fills i filles de les atencions comunitàries, de la part més formativa, per tant és
veritat que hem de seguir treballant i per això també dic que compartim la intenció de la
moció, però és veritat també que ho estem fent.
En relació a l’augment de l’equip especialitzat per atendre la violència masclista, ho
compartim totalment, hem d’augmentar aquest equip especialitzat, però crec que també
seria positiu fer un apunt, i és que seria positiu poder instar a qui té la competència per
garantir els serveis especialitzats, a que ho pugui fer. Més que res perquè per exemple,
l’atenció d’acollida urgent que hauria de donar la Generalitat no s’ha estat donant, i ha estat
precisament l’Ajuntament qui ha hagut de fer contractes d’urgència per poder acollir a les
dones víctimes de violència masclista, que havien de sortir de forma urgent del seu domicili.
Reitero que la intenció la compartim, l’objectiu el compartim, però també crec que hem de
deixar en evidència que ja ho estem fent.
També aprofito aquesta intervenció per dir que les campanyes de conscienciació són
necessàries i les hem d’augmentar en aquest sentit, i per això també us animo que
compartiu totes i tots el lema i la campanya que estem fent aquesta setmana perquè arribi al
màxim de ciutadans i ciutadanes. Des del Centre d’Atenció a la dona i el programa de la
dona fem tallers i atencions als instituts, estem en col·laboració amb l’espai de gènere de
l’Associació d’estudiants per arribar als joves, perquè sabem que hem d’arribar als joves per
a què el missatge cali, i en general estem treballant per aconseguir que aquest missatge
arribi a tota la ciutadania. Gràcies.
SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Gràcies. Bé, en primer lloc especialment en un dia com avui, agrair el suport de tots els
grups polítics. Jo crec que en un dia com avui també humilment en nom de totes les dones,
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de totes les nenes, de tots els fills, de tots els joves, els grups i entitats de dones i el
moviment feminista, que ara mateix històricament lluiten contra les violències masclistes. En
segon lloc ens hem de felicitar perquè justament ara, s’estigui actualitzant aquest protocol.
Tot i això ens hem de demanar què ha passat en aquests quinze anys. Com pot ser que la
nostra ciutat capdavantera en l’atenció a les dones precisament hagi passat de ser
capdavantera a ser el vagó de cua? Perquè ens trobem amb la major part dels municipis del
nostre voltant, jo convido a les meves companyes i companys a veure els protocols que
s’estan fent en l’actualitat, com per exemple també el servei que té la Diputació de
Barcelona per ajudar a l’elaboració d’aquests protocols, que podem veure que tenen un
elevat nivell de complexitat d’elaboració i que ens permet veure clarament quin és el terreny
que hem perdut en aquest sentit. Per tant jo crec que una de les coses que ens hem de
preguntar és com ha passat això.
Jo tinc una resposta i que a més a més aprofito per comentar-li a la companya, la Núria
Lozano, és precisament per la falta de protocol. És a dir, el protocol no és només per les
situacions d’urgència. Això precisament era la funció dels protocols primitius com és el
nostre, aquest del 2005. Són protocols primitius i que pretenien atendre aquestes situacions
d’emergència. Els protocols actuals van molt més enllà d’aquestes situacions. Precisament
intenten abordar les violències d’una forma global. També permet que hi hagi subprotocols
en funció de cada tipus de violència, però sobretot el que permet és abordar la causalitat de
la violència. Sense abordar aquesta causalitat és impossible que podem modificar les
condicions que fan possible que existeixi, encara avui en dia, aquesta greu problemàtica.
És precisament per la falta d’un protocol efectiu i suficient, que jo crec que justifica que la
nostra ciutat després de quinze anys estiguem en aquesta situació sense un protocol
actualitzat, que torno a reiterar que em felicito que justament ara s’hagi posat en marxa.
Tot i això vaig també consultar el pla municipal que es va elaborar sobre la igualtat de
gènere 2016-2019. A l’eix 5, sobre el tema de violència, no es contemplava l’actualització
del protocol com un dels seus objectius. Només ho dic perquè crec que és important evitar
que això torni a passar, perquè justament aquest fet en aquest protocol posa en risc la
situació de les dones d’aquesta ciutat. Gràcies.

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

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
Un apunt només. I és que el protocol de la Generalitat al que abans feia referència, és del
2008. Del 2005 al 2008 només hi ha tres anys de diferència i per tant també hauríem de dir
que el document marc de protocol de la Generalitat també està desfasat i també s’hauria
d’actualitzar.
En aquest sentit, no em vull estendre, però crec que si mirem les dades no hem parat el
2005, el 2005 vam fer el protocol marc general, però després hem fet la Taula contra la
mutilació genital femenina, després hem fet el protocol contra les agressions sexistes i ara
estem actualitzant el protocol marc. Gràcies.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Només per aprofitar l’oportunitat d’aclarir aquest tema. D’una banda, Sra. García, sobretot
per prevenir nous errors. El pla que tenim des del 2005 no és exactament un protocol, és un
pla de tractament i prevenció de la violència contra les dones. Això fa una diferència.
I d’altra banda, és veritat que el protocol marc és del 2008, però hi ha municipis que tenen
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fins a dues actualitzacions fetes des d’aleshores. Jo crec que en aquest tema el que ens
interessa és aprendre dels errors, per tal de millorar i també col·locar la nostra ciutat en el
lloc que li pertany com a segona ciutat de Catalunya, i que en aquests moments ens trobem,
com deia abans, en el vagó de cua de l’atenció envers les violències contra les dones.
Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Jo no és que vulgui ara intervenir, ni molt menys, però jo discrepo totalment que siguem el
vagó de cua en polítiques feministes a la ciutat de L’Hospitalet, o sigui nego la major.
En tot cas puc estar d’acord en què hem de tenir ambició i si podem reformular o actualitzar
d’una forma imminent el tema del protocol, fantàstic, però crec que s’ha de fer un
reconeixement a tots els professionals que tenim a la nostra ciutat, amb un centre d’atenció
a la dona que és referència no només dels pobles i ciutats de Catalunya, sinó referència per
a molts municipis de l’Estat espanyol.
Entenc la seva voluntat i crec que està molt ben expressada. I amb tot el respecte també jo
defenso la feina, que no ha fet l’Alcaldessa en aquest cas, no només l’han fet les regidores
que han estat al capdavant d’aquest àmbit, sinó que han fet sobretot i principalment tot un
conjunt de professionals i tot un conjunt d’entitats feministes que tenim per sort des de fa
molts anys a la nostra ciutat, treballant per la igualtat i treballant en contra de la violència
femenina.
Per tant, en tot cas no em vull allargar perquè tenim moltes coses a aprovar.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 23 de l’ordre del dia,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i
s’aprova parcialment amb el resultat següent:
a)Acords PRIMER i SEGON han estat rebutjats amb 14 vots en contra dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández,
M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao 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, Sra./Srs. 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, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Cs.
b)Acords TERCER, QUART i CINQUÈ han estat aprovats per unanimitat dels assistents
presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs, i renumerats com a nous apartats
PRIMER, SEGON i TERCER.
El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que les violències vers les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta
de diverses formes, econòmica, social, psicològica, física i sexual, i simbòlica.

…/…

116

Atès que l’eradicació de la Violència masclista implica un compromís ferm de totes i tots i de
què se’n derivi el desenvolupament de múltiples accions per tal de desconstruir l’estructura
patriarcal de la nostra societat, causa darrera de la violència, les ideologies i les creences
que l’emparen així com, els factors socioeconòmics i culturals (desigualtat salarial, rols i
estereotips de gènere, etc.) que la sustenten.
Atès que a Catalunya gràcies als moviments socials feministes ens hem dotat d’instruments
legals per fer front a les violències masclistes.
Atès que les diferents administracions públiques hem de destinar més recursos econòmics
per impulsar polítiques per poder ajudar a les dones i les filles/es per combatre les
situacions de violència concretes, el risc i les seqüeles.
Atès que la detecció precoç per part d’agents socials, entitats, serveis i professionals
diversos, en contacte amb la ciutadania, la intervenció efectiva i ajustada a cada situació,
contribueix o pot contribuir a prevenir la instal·lació de la violència i el seu Cicle de
desenvolupament, l’agreujament, i el dany, així com prevenir la repetició transgeneracional
d’aquesta violència en el dany a les filles i fills.
Atès que els protocols també, són eines per impulsar la formació continuada i permanent de
tots els agents implicats, assegurant que les renovacions i canvis en els equips
professionals i les entitats no minven els coneixements que han de tenir per la intervenció
especialitzada, així com l’actualització i aprofundiment.
Atès que a la nostra ciutat, que va impulsar un centre pioner en l’atenció a les dones, el
CAID, tenim vigent un protocol del 2005, de 20 planes que no s’ha actualitzat ni adaptat a la
nova realitat legislativa i social.
Atès que des de l’any 2008 tenim un Protocol Marc a Catalunya que orienta i promou la
renovació i actualització d’aquests protocols, com així ho han fet i fan totes les ciutats del
nostre voltant, amb elevats graus d’elaboració i concreció, Alhora que es desenvolupen
protocols específics dins de cada servei implicat (sanitat, seguretat, etc.) o per actuacions
específiques.
Atès que la no actualització d’aquest protocol, suposa un greu risc de vulnerabilitat per les
dones d’aquesta ciutat, donat que possibilita descoordinació entre serveis, manca de
coneixements actualitzats de professionals i agents socials.
Atès que ens cal actualitzar el protocol contra les violències masclistes com una xarxa
d’actuació, detecció i de suport a les dones que la pateixen, però també una xarxa de
seguretat per dones i nens/es, si no s’actualitza pot facilitar les situacions límit, però també
la manca d’intervencions preventives (dades) o l’articulació d’actuacions ràpides en
situacions concretes com la pandèmia.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar al govern a ampliar l’equip de professionals especialitzades per tal de
poder assolir, en les xifres de detecció i atenció especialitzada i integral, aquelles que es
corresponen al nostre volum de població i al lloc que podem tenir en tant que segona ciutat
de Catalunya.
SEGON.- Promoure i articular campanyes permanents per tal de modificar i incidir en els
factors que normalitzen i invisibilitzen la violència, amb la participació sempre del personal
especialitzat, per tal d’avançar vers l’objectiu de poder ser ciutat sense violències
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masclistes.
TERCER.- Traslladar els acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte i a les entitats
de Dones de l’Hospitalet.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 24 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 24.-PER UN NOU MODEL DE MOBILITAT URBANA A L’HOSPITALET AMB MÉS
ESPAI PER LA CIUTADANIA. AJT/63027/2020
SRA. ALCALDESSA
Presenta la moció el Sr. Coque García.

SR.GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Moltes gràcies. La nostra ciutat ja sabem que té una alta densitat de població, especialment
als barris del nord de la ciutat, producte de com es va desenvolupar L’Hospitalet durant la
segona meitat del segle passat. Això fa que hi hagi molta pressió sobre l’espai públic en una
trama urbana que té un dèficit d’espais oberts i de parcs per als veïns i les veïnes. Aquest
espai limitat a més està disputat per la priorització del vehicle privat, de l’ús intensiu del
vehicle privat. Això acaba tenint un impacte més enllà de l’urbanisme incrementant-se la
contaminació i això té efectes negatius no només en el medi ambient, sinó també en la salut
dels ciutadans i ciutadanes.
Les ciutats s’han de prendre seriosament aquest tema. A L’Hospitalet s’ha anat avançant
tots aquests anys. Aquest any precisament s’ha posat en marxa la zona de baixes
emissions per exemple, i també fa anys que s’han anat fent plans directors i pactes de
mobilitat sostenible, amb els quals donar resposta a tots aquests reptes. L’últim Pla de
mobilitat urbana sostenible es va fer l’any 2014 i incloïa les diferents modalitats de
desplaçaments i les necessitats de la ciutadania. També es feien propostes concretes per
tal de desenvolupar millores de mobilitat sostenible.
Durant aquest temps s’ha anat avançant en algun dels àmbits i cal reconèixer-ho, però
altres aspectes han quedat desfasats o no es corresponen a les actuacions projectades. La
seva vigència precisament s’ha acabat aquest any 2020. Aquests anys a més han irromput
altres formes de desplaçament no contemplades en aquest pla del 2014, com els vehicles
de mobilitat personal que han vingut per quedar-s’hi, i a més aniran a més i se sumen al ja
disputat espai públic. I s’ha evidenciat encara més, especialment aquests darrers mesos
amb la pandèmia de la COVID, l’asfixiant manca d’espai públic i de verd urbà. Som una de
les ciutats amb menys verd urbà a diferència d’altres ciutats amb una trama urbana similar i
un desenvolupament similar com Cornellà o Barcelona, on hi ha molt més verd urbà i parcs.
Hi ha noves necessitats. Necessitem plantejar noves estratègies per promoure una mobilitat
sostenible a L’Hospitalet, partint del camí que ja s’ha fet, però anant més enllà i fer-ho millor.
Per això proposem convocar ja una taula de mobilitat sostenible amb participació de tècnics,
experts d’entitats i grups polítics, que es converteixi en un fòrum estable de participació
regular, on debatre, ser informats i també poder fer propostes.
Demanem també iniciar el procés d’elaboració d’un nou Pla de mobilitat urbana sostenible
que compti precisament amb aquesta taula de mobilitat. També proposem transformar les
illes de vianants actuals que ja tenim als nostres barris, per limitar de manera efectiva la
circulació amb elements dissuasius i amb urbanisme tàctic, que ens les facin més amables
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amb elements verds i que els veïns les puguin fer seves. I per això també demanem posar
en marxa un pla d’obertura de carrers, com portem reclamant des de fa mesos, i que ja s’ha
posat en pràctica en moltes altres ciutats, per guanyar aquest espai i que es pugui
consolidar en un futur. Moltes gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular también votaremos por puntos esta
moción. Nosotros estamos de acuerdo, la situación de L’Hospitalet, la alta densidad de
población, el entramado urbanístico de la ciudad, no siempre pero casi a diario, lo que
implica es que muchas personas tengan dificultades a la hora de moverse por la ciudad.
Nosotros entendemos que es una situación, un problema transversal, en el sentido de que
no solamente juega un plan de movilidad concreto, sino que todo un contexto y una serie de
áreas, como decía, el tema del urbanismo también juega a favor de beneficios en la
movilidad.
Nosotros desde el Partido Popular entendemos que el plan de movilidad urbana actual sigue
teniendo vigencia por lo que afecta a sus objetivos, pero sí que es verdad que a día de hoy
existen nuevas maneras, nuevas formas de movilidad que hacen necesario revisar el plan
de movilidad para adaptarlo a nuestra nueva realidad.
En cualquier caso, nosotros desde el Partido Popular entendemos que la movilidad en este
caso de la ciudad a L’Hospitalet debe ser una movilidad sostenible, pero también conjugada
con todos los factores a los que nos enfrentamos: el coche privado, el transporte público y
evidentemente, como decía, las nuevas formas de movilidad que han irrumpido en estos
últimos años.
En cualquier caso, nosotros respecto a los puntos de acuerdo, respecto al punto número 1 y
el punto número 2, se está defendiendo lo que ya se contempla como de forma habitual que
entendemos en la elaboración del Plan de movilidad urbana. Se consulta, entendemos, a
todos los sectores de la ciudad e incluso a los partidos políticos, y por tanto entendemos
que se está pidiendo una cosa que ya se está haciendo. Por tanto, nosotros en estos dos
puntos nos vamos a abstener.
Respecto al tema de los puntos número 3 y número 4, respecto al tema del urbanismo
táctico, este urbanismo táctico como tal es una medida en construcción provisional o no, en
la que se requiere la consulta y la adaptación sobre el terreno para la aprobación por parte
de los vecinos y las modificaciones que sean necesarias, es decir, es un organismo vivo en
ese sentido.
Entonces ustedes en los puntos de acuerdo lo que hacen ya, es establecer una serie de
medidas como definitivas, contradiciéndose en el tema del urbanismo táctico con el
urbanismo estático, por decirlo de alguna manera, y por tanto nosotros entendemos que
todas esas medidas que ustedes proponen, pueden ser núcleo de debate en esa taula que
ustedes proponen, pero si ustedes nos proponen que haya una taula de debate en la que se
vaya replanteando todo el Plan de movilidad urbana, pero ustedes ya nos dicen de entrada
lo que tiene que ir en ese plan, pues entonces ahí vemos también poco debate.
Entendemos que tiene que ser un gran consenso en el que todos los agentes implicados en
la materia den su punto de vista y se enriquezca este plan de movilidad y se adapte a los
nuevos tiempos. Lo que no entendemos es que ustedes proponen una cosa, pero de la
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misma manera ya digan lo que tiene que ir en ese plan.
Por tanto, nosotros en el punto número 1 y en el punto número 2 nos vamos a abstener. Y
votaremos en contra del punto número 3 y el punto número cuatro. Los traslados a favor.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gràcies. Des del nostre grup municipal de L’Hospitalet en Comú Podem considerem
imprescindible un nou model de mobilitat en el qual es prioritzin els desplaçaments a peu, el
transport públic i ordenar l’ús de la bicicleta i d’altres dispositius a l’interior de la ciutat.
Des del nostre espai polític reivindiquem ja des de fa molt de temps el dret a la ciutat per
poder fer ús de l’espai públic de manera segura per a tota la ciutadania, un espai que sigui
accessible i inclusiu per cobrir les necessitats dels diferents col·lectius que l’habiten.
Cal repensar la ciutat perquè sigui més habitable, recuperar els carrers per a la gent per tal
de facilitar la vida quotidiana. Recuperar espais que es transformin en comunitaris per
gaudir-ne col·lectivament. En aquesta transformació resulta altament interessant l’anomenat
urbanisme tàctic que presenta grans avantatges ja que és de cost baix, d’àgil planificació i
d’execució i democratitza la vida urbana ja que posa la comunitat en el centre de totes les
actuacions.
Grans ciutats com Nova York, Montreal, Medellín o molt a prop nostre, Barcelona, han iniciat
experiències d’urbanisme tàctic altament satisfactori, ja que la comunitat ha reaccionat
participant activament i reclamant plantejar i generar propostes. De fet han estat activistes
veïnals els que han ideat projectes de gran èxit en urbanisme tàctic en les diverses ciutats
en les que s’ha implementat.
La pandèmia que patim ha evidenciat moltes mancances a nivell social i cultural, així com
de models urbanístics obsolets que estan influint negativament en la proliferació de contagis
de la COVID-19. Per això calen noves formes d’entendre, pensar i transformar els nuclis
urbans i molt especialment, per la part que ens toca, la nostra ciutat. Per tot això votarem a
favor d’aquesta opció. Gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
En línies generals, nosaltres estem d’acord amb aquesta moció que ens proposa Esquerra
Republicana.
Des de Ciutadans de L’Hospitalet portem molt de temps insistint en que L’Hospitalet
necessita ampliar els seus espais de convivència i sobretot, com ha dit el company, amb els
barris més densament poblats de la ciutat.
Ara bé, això no es pot fer de manera improvisada i s’hauria de dissenyar un pla a llarg
termini amb actuacions concretes, i sobretot dotat pressupostàriament, i que això sigui una
guia del pla d’inversions municipals d’aquest mandat. Per això no veiem el punt 4, que
proposa una posada en marxa imminent d’aquest pla de tall de carrers, i en paral·lel al que
ha de fer la Taula de mobilitat sostenible que es planteja a la mateixa moció.
Llavors aquest punt no ens sembla coherent i pot ser font d’improvisació i de conflictes, que
pot ser contraproduent. La resta de punts, o sigui votem per punts, votem tota la moció a
favor, excepte el punt 4 que estaríem en contra. Moltes gràcies.
SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Com ja s’ha dit, aquesta és una moció benintencionada, que té com a
objectiu millorar aquest dret a la mobilitat de la ciutadania, la inclusivitat, l’accessibilitat i
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millorar l’aire que respirem i la salut. Però anem a pams aquí hi ha coses que no ens acaben
d’encaixar.
Vagi per endavant que nosaltres votarem favorablement els punts 1 i 5, la taula i el tema
dels trasllats, i votarem en contra dels punts 2 3 i 4 i m’explicaré. El primer aclariment és que
el Pla de mobilitat urbana sostenible no està ni caducat ni molt menys. De fet té plena
vigència fins a l’estiu de l’any 2022. Aquest pla es va publicar el mes de juny del 2016, i per
tant després d’un llarguíssim treball, que ja s’ha comentat aquí, d’estudis tècnics i de
participació dels consells, d’entitats i dels grups polítics, de sectors de la ciutat i per tant hem
de tenir en consideració que aquest pla ens ha de regir totes les actuacions, com ja ho hem
fet en el mandat anterior i ho estem fent en aquest mandat.
Per tant, no té cap sentit aquest acord segon, d’una revisió per fer un pla nou, quan encara
els objectius del pla anterior tenen plena vigència, tant en la recuperació d’espais ciutadans
com en el tema de la millora del transport en totes les seves modalitats, com en el tema de
la millora de l’aire que respirem.
En el tema del tacticisme o no, nosaltres hem apostat per un urbanisme estratègic, també
tàctic ara amb el tema del COVID i postCOVID que ho farem, però hem apostat per
l’urbanisme estratègic, aquesta ciutat no s’arregla només posant coses en mig de les
cantonades. Aquesta ciutat perquè sigui més amable, necessita carrers més amables,
voreres més amples, accessibles, necessita carrers pacificats al trànsit, necessita un
transport públic més eficient. I en això és en el que hem estat treballant en l’anterior mandat
i continuarem fent-ho en aquest mandat. S’han fet més de cent intervencions a carrers i
majoritàriament són de plataforma única, per permetre l’accessibilitat, guanyar en voreres,
desenes de milers de metres de voreres, si no guanyem en voreres per on aniran els
vianants i ordenant, insisteixo, el trànsit.
I ho hem fet d’una manera harmònica, hem intentat, en fi, no generar grans terrabastalls,
però s’han implantat aquests sistemes de pacificació del trànsit en la majoria de barris, fent
les calçades més estretes i en aquests moments estem treballant amb una altra lògica que
és la de la dels vehicles de mobilitat personal. Aquí teníem un cert retard, és cert, la ciutat
tenia un pla director de bicicleta, però s’ha actualitzat i ho estem treballant no només en el
marc de ciutat, sinó amb l’Àrea Metropolitana, perquè també ens interessa molt connectar la
nostra ciutat amb les ciutats veïnes del Prat, de Cornellà, Esplugues i de Barcelona.
I amb aquesta lògica continuem treballant dins del Pla d’inversions municipals, és a dir, sí a
l’urbanisme tàctic, però sobretot millorem els barris i millorem els carrers de cara a aquesta
mobilitat sostenible. Recordo que vam ser la primera ciutat en tenir la redacció del Pla de
qualitat de l’aire. Tenim la zona de baixes emissions a tot el terme municipal. I també
m’agradaria aclarir el tema d’aquesta mentida repetida de la tala d’arbres, que cada vegada
tenim menys arbres. Doncs amb aquest pla, cada vegada tenim més arbres i millor
cobertura verda i per tant menys contaminació, i això per moltes vegades que es digui una
mentida, continua sent mentida això de la tala d’arbres, i caldria passar pàgina d’aquesta
qüestió i parlar certament del que tenim i del que volem aconseguir en termes de cobertura
verda a la ciutat.
En quant a vehicles de mobilitat personal, també hem estat treballant amb la Direcció
General de Trànsit perquè no només cal tenir infraestructura, també cal tenir normes i cal
que la ciutadania conegui aquestes normes i a més a més conegui la infraestructura que
tenim. En aquests moments tenim una xarxa pedalable de més de 30 quilòmetres i estem
treballant en una xarxa de vianants.
Per tant, sí a la Taula de mobilitat. Sí al Pla de mobilitat urbana sostenible que tenim en
aquests moments, que, per cert, encara té molta feina i moltes actuacions per fer. Gràcies.
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SR.GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Gràcies. Fent un repàs, em sobta que es voti en contra del punt quart perquè és
pràcticament el mateix que es va aprovar el mes de juliol, i el tornem a presentar
precisament perquè ho demanem de manera imminent, perquè ho portem demanant des del
maig per garantir sortides segures a carrers, en una ciutat on hi ha una manca evident
d’espais públics. La tornem a presentar ara perquè es va aprovar per unanimitat al mes de
juliol i des del juliol fins al novembre, no s’ha fet pràcticament res.
S’han començat a fer els talls als entorns escolars. No s’acaba de fer de manera efectiva.
Es van fer quatre talls un cap de setmana, tres caps de setmana al juny, va ser un absolut
fracàs, i mentre altres ciutats com Sabadell, com Cornellà, com Barcelona, estan fent de
manera efectiva obertures de carrers per a què els guanyi la gent, aquí a L’Hospitalet
sembla que no hi ha cap interès.
Ens alegrem també que es vulgui tirar endavant la Taula de mobilitat perquè també es va
aprovar el mes de juliol i encara no sembla que es convocarà. I després l’aplicació que
s’està fent de moltes de les propostes que hi ha al Pla de mobilitat urbana sostenible, no es
correspon al que s’està fent, i vaja, jo passejo pel carrer i estic veient com s’estan aplicant
alguns carrils bici d’aquesta ciutat i alguns fan por, fan por pels usuaris, fan por per
l’absurditat de la connexió que fan amb la resta de les vies d’aquesta ciutat. Llavors jo crec
que és bo que això es pugui discutir en una taula de mobilitat, que es puguin valorar totes
les propostes, es pugui informar del que s’està fent, perquè actualment hi ha molta opacitat.
Nosaltres estem preguntant contínuament i sempre hem d’anar repreguntant i repreguntant,
i és bo, per exemple, que en un moment en què està previst redactar un concurs per treure
les bicicletes compartides, això es pugui debatre obertament, i puguem valorar tots de quina
manera donarem el millor servei a les necessitats d’aquesta ciutat.
Llavors lamento que s’hagin rebutjat els altres punts, però bé intentarem fer pressió des
d’aquesta taula, esperem que es convoqui de manera imminent, en els dos mesos que
marca la moció, per seguir aportant i millorant tot això que ja s’està fent, que no ho neguem,
simplement per millorar i anar més enllà. Moltes gràcies.

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

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Gracias. Yo quería comentar con el Sr. Pepe Castro, el urbanismo táctico está resultando
muy positivo. Yo encarecidamente le pido que miren las cosas que se han estado haciendo,
por ejemplo en Nueva York, donde se han estado cerrando espacios emblemáticos, que
serían impensables en un momento determinado y la ciudadanía los ha hecho suyos, o en
el propio Montreal.
En Barcelona, durante diferentes días, se ha estado cerrando la carretera de Sants. Son
ejes viales importantes, pero más que nada para que los tome la ciudadanía. Creemos que
esto también se puede aplicar en la ciudad de L’Hospitalet, lo hemos venido solicitando.
Tenemos una ciudad angustiosa, una ciudad muy densa, una ciudad con calles muy
estrechas, aceras muy estrechas en muchas zonas, donde apenas pueden caminar dos
personas juntas.
Creemos que es necesario todo este tipo de actuaciones. Lo están haciendo en otros
lugares, no es nada descabellado, no tiene un coste alto. Y si las cosas no resultan, es muy
fácil hacerlo reversible. Por lo tanto, creo que tenemos esa oportunidad de hacer este tipo
de actuaciones, y yo les pido encarecidamente desde la responsabilidad y desde la
necesidad que tenemos en esta ciudad de abrir espacios, de que por favor se lo replanteen.
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Creemos que la comunidad tiene derecho, los vecinos y vecinas tienen derecho al espacio
público, a ese derecho a la ciudad, que es un concepto que debemos tener muy claro, y que
estamos a disposición para poder trabajarlo conjuntamente. Creo que todos los grupos
municipales lo estaríamos, y poder implementar este tipo de medidas que pueden ser muy
positivas para nuestra ciudad. Gracias.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Jo no nego l’urbanisme tàctic ni molt menys, el què passa és que els
nostres dèficits històrics són els que són, i estem fent front a situacions molt complexes, és
a dir, reordenar, reurbanitzar, pacificar el trànsit, millorar l’espai públic, això és capital per a
aquesta ciutat. Està molt bé l’urbanisme tàctic, què es pensa que són les illes escolars?
Hem fet un pla aquest estiu per a 93 escoles i instituts d’urbanisme tàctic. No ens ha donat
temps a fer més que petites obres, ja ho heu vist tots i totes. No cal que jo ho vingui a
explicar aquí. Cada escola té un pla, cadascuna de les escoles bressol, primària, secundària
té un pla escolar per a la seva seguretat i sobretot per anar reduint també contaminació.
Aquest és un aspecte que també és estratègic i que està en les zones urbanes d’atmosfera
protegida.
Per això jo abans plantejava la part estratègica, està molt bé la part tàctica, però és que hem
d’anar pensant en la ciutat d’aquí a quinze anys. I per tant hem d’anar fent aquestes
intervencions perquè no és fàcil canviar la cultura del vehicle privat, perquè no és fàcil
canviar la cultura de la bicicleta o aprofundir en ella, perquè no és fàcil millorar el tema de
les xarxes per a vianants, perquè fins ara era difícil caminar per la ciutat i per tant quant més
fàcil ho posem, millor funcionarà el fet de que la gent utilitzi la ciutat com a espai. Clar que
s’han fet algunes proves durant el COVID, de tancament de carrers, algunes amb bon
resultat i altres amb uns resultats molt minsos. D’això també hem pres bona nota. Cap
problema en parlar de tot això a la Taula de la mobilitat. Cap problema en integrar idees
noves. Cap problema.
Però el que no farem és només fixar-nos en l’urbanisme tàctic A o B, només pensar que un
nou Pla de mobilitat urbana sostenible ens traurà de tots els problemes que tenim i ens en
sortirem. Ja tenim prou objectius per aconseguir i tenim moltes fites i molts projectes en
marxa, i alguns projectes que vostès mateixos ens posaran sobre la taula, en aquesta taula,
com ho han fet els Consells de Districte. Els recordo que els Consells de Districte estan
aturats en aquests moments perquè no ens podem reunir, però l’últim gran tema dels
Consells de Districte va ser la zona de baixes emissions, la pacificació del trànsit i les zones
d’atmosfera protegida a l’entorn d’escoles i centres de gent gran fins el mes de febrer.
Ho dic perquè sembla que estiguem parlant d’una altra ciutat. Per tant, reitero, sí a la taula,
sí a les propostes que es considerin, tàctiques i estratègiques, però, insisteixo, el pla té
vigència i el que hem de fer és espavilar i tirar endavant totes les actuacions que tenim
proposades i a més a més buscar finançament, per això que no és fàcil, per això estem
treballant també amb l’Àrea Metropolitana. Gràcies.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 24 de l’ordre del dia,
que s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva i
que s’aprova parcialment amb el resultat següent:
a)Acord PRIMER ha estat aprovat amb 25 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,
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Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
b)Acord SEGON ha estat rebutjat amb 14 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; amb 11 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la representant del PP, Sra.
Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
c)Acord TERCER ha estat rebutjat 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
11 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández,
Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya; assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel
Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
d)Acord QUART ha estat rebutjat amb 18 vots en contra dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 8 vots a favor dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual,
Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels
representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de la votació, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.
e)Acord CINQUÈ ha estat aprovat per unanimitat dels assistents presents en el moment
de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític
municipal de Cs, i renumerat com a nou apartat SEGON.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
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“L’Hospitalet és una ciutat amb una alta densitat de població, amb 264.923 habitants en
2
només 12,4 km . Aquest volum de població i la limitada superfície disponible fan que la
pressió sobre l’espai públic sigui important. La situació és especialment greu en els barris
del nord de la ciutat on la trama urbana, fruit sobretot del desarrollismo franquista durant el
segle passat i la pressió immobiliària que continua fins avui, fa que hi hagi un dèficit de
zones verdes i espai públic per als veïns i veïnes de la ciutat.
A la densitat de població i la manca d’espai públic cal afegir l’ús intensiu del vehicle privat
als nostres carrers, que acaba arraconant a vianants i bicicletes. Per tant, les nostres ciutats
– no només l’Hospitalet, s’han planificat històricament en les darreres dècades prioritzant els
desplaçaments en cotxe. Aquest fet té un impacte que va més enllà de l’urbanisme, ja el
vehicle privat és un dels factors responsables de l’increment de la contaminació a les ciutats
i, en conseqüència, dels efectes negatius sobre el medi ambient i en la salut de les
persones.
Les ciutats han de prendre’s seriosament el repte de la mobilitat i l’ús intensiu de l’espai
públic, per tal de reduir la contaminació i donant resposta al mateix temps a les necessitats
de desplaçaments de la ciutadania. Per això és important seguir adoptant estratègies
ambicioses, valentes i responsables per tal d’aconseguir canviar la tendència i les prioritats,
per avançar cap a ciutats més netes, sostenibles, amables i habitables.
Durant aquest 2020 s’ha posat en marxa la implantació de l’anomenada Zona de Baixes
Emissions (ZBE) en part de l’àrea metropolitana de Barcelona, en l’àrea compresa per les
Rondes que inclou, a més de la major part la capital, part d’Esplugues i Cornellà, Sant Adrià
i la totalitat de l’Hospitalet. L’objectiu d’aquesta mesura és limitar la circulació dels vehicles
més contaminants per donar resposta als elevats nivells de contaminació que patim.
A l’Hospitalet, ja al 2003 es va elaborar el Pacte per la Mobilitat, basat en els principis de la
sostenibilitat, l’accessibilitat, la seguretat, la integració de col·lectius i sectors econòmics,
entre d’altres. Aquest pacte venia a complementar el Pla Director de Mobilitat Sostenible de
l’any 2002, per tal d’avançar cap a un model de mobilitat sostenible, establint també
diferents objectius respecte la mobilitat a peu, en bicicleta, el transport públic, la circulació
en transport privat i la distribució de mercaderies, el medi ambient o la planificació
urbanística.
Durant els anys 2013 i 2014 es van elaborar els treballs per impulsar un Pla de Mobilitat
Urbana Sostenible (PMUS) a l’Hospitalet, per tal d’elaborar una estratègia que anés més
enllà del trànsit de vehicles i ampliar-la a totes les modalitats i necessitats de desplaçament.
Així, a més d’incloure l’anar a peu, la bicicleta, el transport públic o els desplaçaments de
mercaderies, es pretenia identificar com ens desplacem els habitants de la ciutat i fer
propostes concretes i viables per aconseguir una mobilitat més sostenible.
Aquest Pla de Mobilitat Urbana Sostenible es va acabar aprovant inicialment a l’abril de
2015, amb una vigència prevista de cinc anys, fins al 2020. Durant aquest temps s’han
posat en marxa algunes de les propostes que s’establien al PMUS, que han servit per
avançar en alguns dels àmbits com la pacificació d’alguns carrers, la conversió d’altres en
carrers de prioritat invertida, o la recent posada en marxa de les zones 30 en algunes parts
de la ciutat. Altres aspectes han quedat desfasats, i de fet s’estan portant a terme
actuacions que no responen al que aquest pla havia previst, com el desplegament dels nous
carrils bici a la ciutat.
Durant aquests anys, a més, ha tingut lloc la irrupció d’altres formes de desplaçament que
no s’havien contemplat al PMUS, com els vehicles de mobilitat personal (VMP) que
s’afegeixen al ja disputat escàs espai públic, i que caldrà tenir en compte perquè
probablement es converteixin en una forma de transport que anirà creixent i que caldrà tenir
en compte.
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També s’ha evidenciat, encara més, el dèficit de verd urbà a una ciutat com l’Hospitalet, que
és especialment alarmant comparat amb ciutats veïnes com Barcelona o Cornellà, ciutats
compactes i amb una edificació similar, però que disposen de més espai verd. De fet,
l’Hospitalet és una de les ciutats amb menys espai verd per habitant, molt per sota dels 102
15 m /hab. que recomana l’Organització Mundial de la Salut. La tala d’arbres que s’ha
practicat en molts dels carrers de la nostra ciutat per adaptar les voreres i fer-les més
accessibles, tot mantenint íntegrament les fileres d’estacionament, no s’ha vist compensada
amb la substitució amb exemplars joves que trigaran anys en assolir la mateixa cobertura
verda, en el millor dels casos, en aquells carrers que no s’ha eliminat l’arbrat definitivament.
Recentment, amb l’esclat de la pandèmia global de la Covid-19, els problemes relacionats
amb l’ús de l’espai públic s’han agreujat i han sorgit noves necessitats a les quals no podem
donar l’esquena. Si abans ja era imprescindible plantejar estratègies per promoure la
mobilitat sostenible ara, amb la necessitat de garantir sortides més segures en els espais
públics en una ciutat tan densament poblada i amb existència gens anecdòtica
d’infrahabitatges com l’Hospitalet, o amb actuacions a l’entorn dels centres escolars com les
que ja hi ha previstes, és encara més urgent implementar accions de transformació urbana.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
PRIMER.- Instar a l’Ajuntament a crear i convocar en el termini de dos mesos la Taula de la
Mobilitat Sostenible, on hi participin tècnics i experts, els grups municipals, entitats veïnals,
associacions mediambientalistes, agents socials i col·lectius amb interès directe, i que es
converteixi en un fòrum de participació regular on debatre, ser informats i elaborar propostes
en l’àmbit de la mobilitat sostenible.
SEGON.- Donar trasllat d’aquests acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, a La Saboga, al Bicicleta Club de
Catalunya (BACC), a l’Associació Sumem, a l’Associació Catalunya Camina, a l’Àrea
Metropolitana de Barcelona i al Departament de Territori i Sostenibilitat.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 25 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

MOCIÓ 25.-PER REDUIR L’IMPACTE DE LA COVID EN EL JOVENT. AJT/63031/2020
SRA. ALCALDESSA
Presenta la moció el Sr. Xavier Mombiela.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. La COVID-19 ha provocat una greu crisi sanitària, econòmica i social
arreu del món, agreujant encara més la situació de milers de persones vulnerables, i a
L’Hospitalet no en som una excepció. Essent un d’aquests col·lectius afectats el jovent, que
sovint ha estat oblidat excepte per ser criminalitzat i culpabilitzat dels rebrots. Malgrat
aquesta injusta criminalització, la gran majoria dels i les joves en un moment clau per a la
seva emancipació personal i professional, han vist reduïda d’una manera radical la seva
interacció social, així com les activitats esportives, d’oci i culturals, alhora que han participat
en projectes de voluntariat, han cooperat i han col·laborat a superar la pandèmia.
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Tanmateix el confinament ha provocat ansietat o apatia, irritabilitat en els i les joves, així
com altres comportaments que podrien acabar derivant en problemes de salut en el futur,
com ara trastorns de conducta, ansietat o depressió, alhora que el confinament domiciliari i
les restriccions de mobilitat també han agreujat els casos de violència masclista. A banda
d’aquestes greus problemàtiques trobem altres dificultats que ha provocat la COVID, com el
seguiment de les classes telemàtiques, així com el manteniment dels llocs de treball.
En aquest sentit, les dades de la Direcció General de Joventut són alarmants. L’atur juvenil
se situa en el 25,3% en el tercer trimestre de l’any, i ha caigut la taxa d’emancipació juvenil
per sota del 20%. Per aquests motius i com exposem al text de la moció, creiem que cal
reforçar les polítiques per donar oportunitats al jovent de L’Hospitalet, apostant pel seu
benestar i evitant uns problemes tant a la salut física com a la psicològica.
En aquest sentit, sabem i som conscients que existeix un ventall de serveis per atendre
diferents tipus de necessitats, però creiem que cal donar un pas més enllà i posar en marxa
els recursos adients per respondre als requeriments de la població jove de la nostra ciutat,
alhora que es potencien i es donen a conèixer i es fan útils, els serveis ja existents en
àmbits com el gènere, l’aspecte emocional, les aules o espais d’estudi, l’oci i la cultura o
l’esport.
Amb aquesta moció el que volem fer des d’Esquerra Republicana és donar visibilitat i
reforçar, alhora que es promocionen, els espais d’atenció a la dona i el Punt de salut jove,
incidint en tots aquells àmbits possibles per tal d’arribar al màxim de joves, per garantir la
seguretat i benestar del jovent. D’altra banda, considerem que cal habilitar espais que
garanteixin seguretat, comoditat i accessibilitat, per a la realització de tasques relacionades
amb l’estudi, que permetin a l’alumnat amb més dificultats econòmiques, socials i/o
personals, tenir accés a Internet i a l’ús de noves tecnologies, seguint tots els protocols
contra la COVID, com ja han fet ajuntaments, per exemple, com el de Lleida.
També considerem necessari mostrar suport a la demandada “T-Confinada” de Fem-la
Pública, sobre allargar els títols de transport de joves tants dies com durin les classes
virtuals, per tal que les restriccions de mobilitat no ocasionin un greu perjudici econòmic als
estudiants, i així ningú no quedi enrere. Així mateix, per tal de trobar mecanismes de
desconnexió davant de les restriccions de mobilitat, proposem fomentar mecanismes per
potenciar l’esport individual segur a l’espai públic, o donar a conèixer el coneixement de la
ciutat i el seu patrimoni de manera digital.
Tot això, i tenint en compte que des de l’àrea de Joventut ja s’està preparant el pròxim Pla
local de joventut, sol·licitem preveure en aquest un pla de xoc juvenil per fer front a les
diferents situacions. Moltes gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé si hi ha un col·lectiu que abans de la pandèmia tenia sèries
dificultats per enfrontar-se al futur més proper, era el col·lectiu dels joves. Amb la crisi del
COVID-19 s’ha agreujat encara més la situació a la qual s’enfronten els joves, en aquest cas
de L’Hospitalet i per tant nosaltres considerem des del Partit Popular que totes aquelles
iniciatives, totes aquelles polítiques que vagin adreçades a oferir més oportunitats als
nostres joves, ja siguin en l’àmbit educatiu, en l’àmbit d’ocupació, evidentment en l’àmbit
social, i en qualsevol cas els ofereixin més oportunitats per afrontar el futur amb més
garanties, doncs el Partit Popular evidentment votarà a favor. En aquest cas, com dic, el
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Partit Popular considera que tot allò que pugui ser positiu pels joves, és positiu per a la
nostra societat i per tant nosaltres considerem que és preceptiu portar-ho endavant.
En qualsevol cas, nosaltres també evidentment reconeixem la responsabilitat que pot tenir
l’Ajuntament de L’Hospitalet vers els nostres joves, desenvolupant polítiques que vagin
adreçades a millorar les seves oportunitats. Tampoc podem deixar d’estar-nos de parlar de
la responsabilitat que té Esquerra Republicana com a govern de la Generalitat vers els
joves. En aquest cas, l’Estatut ofereix competències plenes i exclusives en l’àmbit de
joventut a la Generalitat de Catalunya. El departament de Joventut està dins del
departament de Treball, Afers Socials i Famílies i per tant vostès que són els que estan al
capdavant d’aquesta conselleria, nosaltres el que els demanem és que com en les altres
mocions que hem parlat, doncs a vegades no és tant parlar de dir el que han de fer les
altres administracions, sinó que vostès que tenen una competència exclusiva en matèria de
joventut, facin el que vostès estan demanant.
En qualsevol cas nosaltres també considerem que la legitimitat de venir aquí i dir quines
polítiques s’han de fer des de l’Ajuntament de L’Hospitalet es posen una mica en
quarantena, veient que vostès com a responsables del departament de Treball, Afers
Socials i Famílies són qui ha desenvolupat totes les ajudes en el tema dels autònoms, que
es va penjar la web només començar a demanar aquestes ajudes. Els recordo que moltes
d’aquestes persones, autònoms, que necessitaven ajuda també molts eren joves i per tant
nosaltres el que demanem és més diligència a l’hora d’afrontar les polítiques. Les polítiques
transversals de la Generalitat de Catalunya i la ineficàcia comprovada per part del govern de
la Generalitat, i en aquest cas d’Esquerra Republicana, d’organitzar-nos la loteria d’ajuda als
autònoms, que va acabar com va acabar.
Per tant jo els demanaria, com a Partit Popular, més i més diligència a l’hora d’implementar,
perquè a més a més si nosaltres veiem i podem entrar, és fàcil entrar a la web de la
Generalitat de Catalunya i entrem al departament de Joventut, doncs podem veure que per
exemple ja hi ha un ajut a projectes d’estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya, i
veiem que l’última convocatòria va ser del 3 d’octubre del 2009. Per tant si reclamen ajudes i
reclamen suport, estaria bé que des del govern de la Generalitat comencessin també per
vostès mateixos. Moltes gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. Votarem a favor també d’aquesta moció. Hi ha alguns elements que el Sr.
Mombiela ha situat a la seva intervenció i dels que em vull fer ressò per reforçar
efectivament les necessitats que tenim el col·lectiu jove, especialment a la ciutat.
Un dels elements més importants i que moltes associacions estan situant, és la necessitat
de fer un acompanyament o donar assistència psicològica. La COVID-19, com comentàvem,
ha trencat de forma abrupta amb moltes de les carreres professionals, amb aspiracions
individuals, amb plans de vida i de futur de moltíssima gent, però especialment dels joves
que estan o estem, encara m’hi incloc al col·lectiu jove, en una època vital on l’aïllament a
casa es converteix en especialment sensible.
Com deia, és un escenari que naturalment està portant afectacions psicològiques als joves,
depressions, ansietat i un llarg etcètera i amb un calat suficientment important com perquè
les administracions locals i supramunicipals ho tinguin a la seva agenda per intervenir amb
recursos públics.
Un altre element clau que no vull deixar passar és l’entorn digital. Avui s’ha convertit en
imprescindible en disposar d’un ordinador, d’una tablet, d’un mòbil, per poder mantenir els
mínims d’interacció social, d’interacció educativa, interacció professional, per relacionar-nos
amb el nostre entorn. Nosaltres mateixos necessitem disposar d’Internet, d’un dispositiu per
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poder exercir les nostres tasques com a regidors i assistir a aquest Ple. Crec que és un dels
temes fonamentals que des de l’Ajuntament s’ha d’abordar amb molta cura, perquè crec que
és una obligació, si més no hauria de ser-ho, garantir la connectivitat de tots els infants i
joves per a què no trenquin amb les seves necessitats, sobretot amb les seves necessitats
formatives.
Per últim vull fer referència a l’esport. L’esport, ja ho deia en plens anteriors, és una eina de
socialització indispensable pels joves dels nostres barris. La moció feia referència en el sisè
acord a fomentar la pràctica segura de l’esport individual i evidentment estem d’acord, però
també crec que no només l’esport individual s’ha de garantir, també l’esport col·lectiu és una
pràctica que s’ha de procurar per tots els mitjans, que continuï amb la màxima normalitat,
garantint-ne evidentment totes les mesures sanitàries, però sí que he trobat a faltar la
referència a l’esport col·lectiu pels valors que aporta.
Abans que parlàvem de ciutats educadores, crec que l’esport n’és un bon exemple. I a més
en moltes ocasions compta amb un avantatge, i és que la seva pràctica es fa a l’aire lliure,
en espais oberts i amplis, que afavoreixen la no transmissió de la COVID-19. Tots aquests
elements no són discrecionals, no són arbitraris, sinó que tenen una base, jo diria, gairebé
científica que avala la necessitat d’intervenció pública.
Crec que el Sr. Mombiela feia referència a l’estudi del Consell de la Joventut, jo destacaria
tres grans titulars de l’estudi. El primer, els joves són el col·lectiu amb major risc de perdre la
feina davant la finalització dels ERTOS. El segon, la taxa d’atur de la població jove es situa
ja per sobre del 25%, i l’últim és que el 72% de les persones joves actives es troben en
feines precàries o vulnerables.
Si abans de la crisi provocada per la COVID, els joves ja ens trobàvem en situació de
precarietat, sobretot pel que fa al mercat de treball, amb aquesta situació, i així ho
comencen a avalar les dades publicades, amb la situació de crisi que comencem a dibuixar,
els joves seguirem aguditzant la precarització, ja no només del nostre entorn laboral, sinó
del nostre entorn social, emotiu, físic o psicològic. Però a més, i ja acabo, no només som un
dels col·lectius que patim més vulnerabilitat o precarització a les nostres vides, sinó que
tenim, dia rere dia, uns mitjans de comunicació culpabilitzant-nos dels augments de contagi,
senyalant-nos com els irresponsables i inconscients, front la situació que està patint tot el
país. Ho explicava també el Sr. Mombiela en la seva exposició i ho comparteixo totalment.
Per això, precisament, és important dedicar esforços, des de l’àmbit municipal, a pal·liar els
efectes que la pandèmia està generant al jovent, si més no a posar a disposició de la gent
jove totes les eines municipals que recolzin la situació que molts joves de la nostra ciutat
estem patint. Moltes gràcies.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Nosaltres serem àgils. Per la nostra banda li donem tot el suport a aquesta moció, votant a
favor. Gràcies.

SRA. GARCÍA MANOTA (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. La veritat que em costava saber per on començar a l’hora de
posicionar aquesta moció, perquè com ja li vaig comentar al Sr. Mombiela, barregen un
munt d’aspectes com són violència de gènere, jovent, esports, cultura. Crec que és urgent i
important la situació que estem vivint els joves i les joves, com per donar-li la força suficient
sense la necessitat de barrejar-lo amb tants aspectes.
Però per aquest motiu començaré amb el que més ens va sobtar quan vam llegir la moció, i
és que en un dels punts ens insten a seguir dotant de recursos l’Oficina Jove. Llavors la
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meva pregunta és en quin moment s’ha posat en dubte que no es seguirà dotant de
recursos o que es disminuiran els recursos de l’Oficina Jove. Tot al contrari, el que estem
fent és augmentar un 30% el catàleg de serveis que estem oferint als instituts. Hem
començat amb les tardes temàtiques, precisament per això, per poder acompanyar els i les
joves de L’Hospitalet en temes tan específics i nous com pot ser tot el tema dels ERTOS.
Mitjançant entitats especialitzades donarem suport per poder donar-los un plus de qualitat
en un moment tan complex. Hem seguit amb el projecte entre joves i hem recolzat el lleure,
com no ho ha fet la Generalitat per cert, per tal de poder fer tota aquesta part més del suport
emocional i més de contacte entre diferents joves.
I la part de Cultura. Realment no hem parat de recolzar la cultura. En aquest sentit fa dues
setmanes vam tenir el Festival de curtmetratges de L’Hospitalet, on van participar un munt
de joves. Demà fem la inauguració del Festival de petit format, on hi ha un munt de grups
joves que participen i en formen part. Durant la pandèmia, via online, també vam fomentar
l’experimentació juvenil cultural. Per tant la veritat és que ens sobta bastant que ens instin a
coses que estem fent realment.
Quan parlem del Punt de salut jove, el 2019 vam fer 787 atencions. Són un munt
d’atencions. Però és que, a més, ara el traspassarem a l’Espai Jove de Can Arús, perquè
estigui més a prop del jovent de la ciutat. Vull fer un apunt en aquest aspecte, perquè si
l’hem de traspassar al gener i no l’hem pogut traspassar encara a l’Espai Jove Can Arús, és
perquè portem des del 26 de setembre del 2019 perquè la Direcció General de Joventut ens
doni resposta sobre si el Centre Europa Jove continuava actiu o no. Aquest centre va deixar
d’estar actiu al gener. Li vam fer la consulta a la Direcció General de Joventut si seguia en
marxa aquest servei i portem més d’un any perquè ens donin resposta.
Fa uns dies ens van dir a més que s’anul·lava el servei, cosa que ens podia donar per un
altre debat. Després d’un any tenim aquest espai disponible que avui encara està ple de
coses del Centre d’Europa Jove. Per tant portarem el Punt de salut jove a l’Espai Jove Can
Arús per tal d’apropar-lo. El Pla local de joventut l’hem estat fent durant la pandèmia
majoritàriament. Per tant evidentment s’està tenint en compte i s’està adaptant al moment
que estem vivint.
I el tema del xoc juvenil, el Pacte de ciutat porta un munt de mesures que estan
relacionades i que donen resposta a la situació del jovent. Per tant, per tot això, votarem en
contra perquè considerem que no ens podem instar a fer el que realment ja estem fent.
Gràcies.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Primer de tot donar les gràcies als grups municipals que han donat suport a la moció.
A la Sra. Esplugas dir-li que sí que no es preocupi, que els i les joves també exigim a totes
les administracions, també a la Generalitat, que apliqui mesures que ens afavoreixin, i per
sort des de la Direcció General de Joventut sí es treballa en el nostre benestar. Sobre el
tema del debat competencial sobre els ajuts a autònoms, no entraré perquè no vull barrejar
debats.
Al Sr. Moreno agrair-li totes les dades aportades que han servit per complementar
l’argumentari, per reforçar el missatge, i sobre el tema de l’esport, fer un petit aclariment de
que la moció només parlava d’esport individual. Sí, nosaltres també estem a favor, com no
pot ser d’una altra manera, de l’esport col·lectiu per totes els avantatges que presenta, però
tenint en compte les restriccions de mobilitat, així com qualsevol altra mesura que s’hagi
pogut decretar sigui per part del govern que sigui, per trobar se amb altres persones fora
d’aquest grup bombolla, fora d’aquests nuclis familiars, consideràvem que podíem reforçar
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amb aquesta moció, buscar mecanismes per a què els i les joves, així com qualsevol altra
persona, perquè les polítiques de joventut poden ser molt transversals, puguin practicar
esports a la ciutat. Per exemple, no sé ara, per posar un exemple, és a dir, per aquests
carrers no hi ha molta afluència de gent. Aquests carrers són molt amples, per aquí poden
sortir a córrer, per posar, com deia, un exemple.
A la Sra. García. Bé, lamentar que el Partit Socialista voti en contra d’aquesta moció, perquè
com ja li vaig comentar també, jo no poso en dubte que es vulguin reduir els recursos de
l’Oficina Jove, no ho posem en dubte, el que volem és que es reforcin. La memòria del Pla
local de joventut del 2019 deia que faltava personal especialitzat en l’àmbit de l’ocupació,
que no hi havia recursos als serveis en relació a mobilitat internacional i juvenil, que calia
reimpulsar l’assessorament especialitzat de creixement personal i social, que el 75% dels
usuaris del Programa d’emancipació juvenil eren usuaris de secundària, per la qual cosa
demostrava que molts joves, molts i moltes joves, no rebien la informació dels serveis que
s’oferien.
Això és el que pretenem amb la moció. Ja he dit que coneixem i som coneixedors que hi ha
una àmplia gamma de serveis, ja sigui de l’Ajuntament o de qualsevol altra administració,
però el problema és que aquests serveis no es donen a conèixer suficientment i que cal
potenciar-los i visibilitzar-los. Jo li pregunto quants joves a L’Hospitalet, quants joves
s’assabenten d’aquest catàleg de serveis que ha augmentat… –finalitza la intervenció
perquè s’ha exhaurit el temps-.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 25 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David
Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao 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, Sra./Srs. 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, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

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 26 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.

MOCIÓ 26.-PER L’ADOPCIÓ URGENT D’AJUTS ECONÒMICS PELS SECTORS
AFECTATS A L’HOSPITALET PEL TANCAMENT DECRETAT PEL GOVERN DE LA
GENERALITAT. AJT/63173/2020
SRA. ALCALDESSA
Abans de donar-li la paraula al Sr. Rainaldo Ruiz, em sembla que per part d’Esquerra
Republicana hi havia una esmena in voce.

SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
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Una precisió tècnica únicament en els punts números 3 4 i 5. Quan parla del Departament
de Salut hauria de dir govern de la Generalitat de Catalunya.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Ningún problema.

SRA. ALCALDESSA
S’accepta l’esmena. Per tant, té el temps per fer la presentació.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. Este pasado mes se han levantado parcialmente las medidas
restrictivas para el desarrollo de determinadas actividades económicas. Fueron
especialmente duras para la restauración, bares y restaurantes que han visto cerrados sus
negocios estas últimas cinco semanas.
Honestamente creemos que con las medidas que se proponen en esta moción es lo que
demanda en estos momentos la ciudadanía a la política. La pandemia ha generado una
situación excepcional que requiere de medidas excepcionales, no solo en el ámbito
sanitario, sino también para evitar que se hundan sectores económicos enteros, y millones
de personas se vean o puedan verse sin su modo de vida. Sectores como la hostelería
llevan un año atroz con la pandemia y por el cierre decretado por la Generalitat, que puede
haber representado la puntilla para miles de pequeños establecimientos, que no pueden
seguir soportando semejante reducción de ingresos sin las ayudas pertinentes. Las ayudas
no pueden esperar y tienen que ser suficientes para que lleguen a todos los que las
necesitan.
Por eso, para la aprobación de los Presupuestos generales del Estado, Ciudadanos ha
reclamado una ayuda directa a los autónomos y Pymes del 75% de la facturación, como ya
lo están llevando a cabo países de nuestro entorno como Alemania. Esta situación es
suficientemente grave y urgente, como para que se impliquen todas las administraciones.
Los primeros responsables son el gobierno central y la Generalitat, pero las
administraciones locales, los ayuntamientos, también podemos echar una mano, bien a
través de ayudas directas siempre que nuestro presupuesto lo permita, o un paso muy
importante, seguir como canalizadores de las ayudas de otras administraciones
supramunicipales como la Diputación, la Generalitat o el mismo gobierno central.
El Pacto de ciudad lo entendemos como un medio para alcanzar las condiciones necesarias
para tomar medidas de calado en este sentido, pero la situación requiere la adopción de
medidas urgentes por parte del gobierno municipal. Este es el momento de actuar, muchos
establecimientos humildes de nuestra ciudad están en una situación crítica y no podemos
abandonarlos a su suerte. Espero que apoyen la moción. Muchas gracias.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular queremos antes que nada, solidarizarnos
con los miles y miles de trabajadores autónomos y Pymes que se han visto maltratados y
olvidados por el govern de la Generalitat, que lejos de minimizar la crisis económica
provocada por la crisis sanitaria, lo que está haciendo es aumentarla. Nosotros partimos de
la base que medidas sanitarias sí, pero también medidas económicas que ayuden a salvar a
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las empresas y a los autónomos y los puestos de trabajo también.
Entre las peleas entre los socios de gobierno que forman parte del govern de la Generalitat,
las improvisaciones, las ocurrencias no hacen otra cosa que provocar el caos económico, el
caos social en Cataluña. Desde el Partido Popular apostamos por menos NASA catalana y
más empresa catalana, por lo que por ejemplo los 18 millones que pretende el gobierno de
la Generalitat implementar en esta ocurrencia, evidentemente se pueden destinar a salvar
puestos de trabajo, a salvar y ayudar a nuestros autónomos a salir de este bache tan
profundo en el que el gobierno de la Generalitat les ha sumido.
Tanto hablamos de temas de restauración, hablamos del tema cultural, el tema de
gimnasos, centros de estética o el propio sector turístico, pero es que la falta de ayudas y la
falta de consideración no viene solamente con estos sectores, sino que los impagos a las
entidades sociales que están haciendo frente a la pandemia ha aumentado
considerablemente, pasando de 158 millones de euros a los 256 millones de euros que
ahora mismo adeuda la Generalitat a todas estas entidades sociales.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular consideramos inadmisible la gestión por parte
de la Generalitat que está haciendo de la pandemia, no solamente como decía el tema de
las improvisaciones a la hora de determinar cuáles son las medidas que tenemos que
asumir los ciudadanos, sino por parte de la Generalitat a nivel de gestión por parte de las
ayudas que se deben implementar a todas aquellas personas que ahora mismo lo están
pasando mal.
Desde nuestro grupo parlamentario, nosotros hemos planteado diferentes ayudas hemos
planteado moratorias en los impuestos y en las tasas de la Generalitat, para intentar aliviar
esta situación que viven. También ayudas al turismo, al comercio, a la restauración, a la
hostelería, a los servicios sociales, que se aplacen también los intereses de demora, el pago
de las liquidaciones pendientes de los impuestos y las tasas, y crear bonificaciones fiscales
para las nuevas contrataciones e inversiones realizadas en los sectores afectados por las
restricciones. Hemos instado también al govern de la Generalitat a promover con los
ayuntamientos la adopción de medidas que suspendan el pago de tasas y tributos
municipales para el año 2020 y 2021, y descuentos para los años siguientes.
Consideramos desproporcionado el cierre de los bares y restaurantes que se anunció
inicialmente para 15 días y que al final ha sido un mes, y que esta medida lo único que está
haciendo es agravar y perjudicar a nuestros hoteleros catalanes. En comunidades como por
ejemplo Madrid, han mantenido el 50% y han conseguido mejores resultados que nosotros.
Además estas medidas no han sido ni de lejos consensuadas con los sectores afectados,
hecho que demuestra la imposición por parte de la Generalitat a la hora de promover sus
políticas.
Desde el gobierno de la Generalitat las ayudas, todos hemos sido conscientes, hemos visto
cuál ha sido el resultado de las políticas de ayudas del govern a la Generalitat a los
autónomos, que consideramos humillantes, tercermundistas, opacas y sin garantías
democráticas ni seguridad jurídica. En el momento más difícil para nuestros autónomos, lo
que se plantea es una política como una cabalgata de reyes, que se tira al aire 2.000 euros
y los primeros que consigan cogerlos, son los que se llevan en este caso el gato al agua.
Una vergüenza, no solamente además por el procedimiento a la hora de acceder a esas
ayudas, sino también por el cutrerío de no saber cómo plantear esas ayudas a través de
una web que a la primera de cambio se cuelga.
Por tanto desde el Partido Popular consideramos que es fundamental ayudar a todas estas
personas a pasar el difícil trance que supone el cierre de sus comercios. En cualquier caso,
nosotros desde el Partido Popular seguimos insistiendo en crear líneas de ayuda y
préstamos destinados a la creación y promoción de proyectos en este caso –finalitza la
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intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Des de L’Hospitalet en Comú Podem compartim l’objectiu que
defineix aquesta moció. Hi ha sectors arreu del país, també a L’Hospitalet, que estan
passant per una situació dificilíssima com a resultat de la pandèmia. I si bé és cert que les
mesures són necessàries per motius de salut pública, no és menys cert que és necessari
acompanyar-les de programes de suport, perquè el cost de l’adopció d’aquestes mesures no
sigui pagada exclusivament per alguns sectors productius, com és el cas dels sectors
productius que el grup municipal de Ciutadans indica a la seva moció.
Dit això, la moció que estava molt ben detallada i molt ben fonamentada al moment de la
seva presentació, ara potser necessitaria d’algun reajustament donat que alguna de les
situacions que descriu s’ha modificat des de la seva presentació. Ara per exemple hi ha
hagut reapertura d’algunes activitats, tímida però reapertura, i alguna de les normes a les
que es feia referència doncs estan en procés d’elaboració.
Per tant anem a desgranar algunes d’aquestes qüestions respecte a les quals ens
posicionarem punt a punt. Jo no em referiré als temes relacionats amb la restauració, ja que
L’Hospitalet en Comú Podem hem presentat una moció centrada precisament en aquest
sector, que fa un plantejament més ampli que el que vostès realitzen, més enllà del suport
als col·lectius afectats, efectuant un enfoc integral de la situació al sector, que pensem
aborda millor les problemàtiques del mateix, motiu pel qual expressarem la nostra abstenció.
A continuació em referiré a la resta d’acords que planteja la moció. Tenint en consideració la
voluntat expressada pel gobierno de l’Estat, en el sentit d’implementar un pla integral d’ajuts
als sectors més afectats per la pandèmia, en els que es trobarien l’hostaleria, el comerç i els
serveis amb diversos tipus de polítiques, sembla raonable plantejar una implementació en el
termini més breu possible, des d’una perspectiva complexa que ja estava present a la
presentació pública del paquet general de mesures. Per tant ens pronunciarem
favorablement al respecte.
Pel que fa a l’adopció de mesures a càrrec del govern de la Generalitat, aquesta és una
qüestió que abordem a la moció sobre restauració d’una manera més integral, sense deixar
de banda que no fa referència a les noves decisions adoptades respecte a la gestió de la
pandèmia. Pensem que no és suficient una perspectiva exclusivament econòmica, sinó que
ha d’anar acompanyada de mesures d’unes altres característiques i per tant respecte a
aquest punt ens posicionarem en contra.
Quant a les mesures a implementar per la Diputació, ens sembla positiva una ràpida
distribució d’aquests ajuts econòmics directes, per facilitar prou liquiditat als ajuntaments,
destinada a l’atenció als col·lectius afectats. Per tant expressarem el nostre vot favorable
respecte a aquest punt.
Consegüentment amb el posicionament al punt anterior, ens pronunciarem favorablement
respecte a l’adopció de mesures provisionals per part de l’Ajuntament, que vencin les
mesures consensuades a l’acord de ciutat, en espera de la implementació de les mateixes
donada la situació d’emergència en aquests sectors, així com també a favor dels trasllats.
Moltes gràcies.
SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. El nostre grup municipal votarà a favor d’aquesta moció.
Estem vivint una pandèmia sense precedents i una crisis econòmica i social que
malauradament està fent augmentar les desigualtats socials. No són bons moments per a
ningú i encara és més difícil suportar aquesta situació per aquells que menys tenen.
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Durant aquestes darreres setmanes hem vist com diferents països han establert
confinaments i mesures dràstiques per tal de fer front als rebrots de la COVID. La situació
sanitària és crítica, és preocupant i la Generalitat de Catalunya va haver de prendre
mesures dures per aturar la transmissió de la COVID a la població, per tal de poder reduir
els contagis i també les hospitalitzacions a les UCIs. Unes decisions adoptades pel govern
de la Generalitat de Catalunya que van ser acordades pel PROCICAT, però que també han
estat aplicades en el seu moment per altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol
sense falsejar les dades.
Aquestes mesures podem dir que han servit per començar a doblegar la corba de
transmissió que està ja per sota del 0,8 i el risc de rebrot es situa a la baixa. És a dir, tot i
que encara estem molt lluny dels paràmetres que són necessaris i també hem vist com han
disminuït els ingressos a les UCIs. Tot sembla indicar que hem superat el pic d’aquest nou
brot, però amb tota la precaució del món hem de continuar treballant per intentar retenir
l’expansió d’aquesta pandèmia.
Per aquest motiu s’ha començat a flexibilitzar les mesures, la reobertura dels sectors com la
restauració, entre altres àmbits d’activitats econòmiques. Mesures de desescalada que com
és lògic estaran subjectes a veure com evolucionen els indicadors, sobretot els ingressos a
les UCIs i els contagis en l’àmbit de la nostra població.
És per aquest motiu que des d’Esquerra Republicana donem suport a aquesta moció perquè
també és difícil, s’ha de posar sobre el fonament, que els diferents governs, ja sigui el
català, l’espanyol, o les diferents comunitats autònomes, és difícil buscar aquest equilibri
entre la salut i l’economia, però hem de començar a fer polítiques sobretot en la direcció de
preservar la salut de la nostra ciutadania, però també hem de ser capaços d’impulsar
polítiques per ajudar aquests sectors afectats, i segurament les ajudes que estem fent totes
les administracions, totes són insuficients.
Possiblement des de la Generalitat de Catalunya si disposéssim de més recursos
econòmics, podríem destinar-hi més ajudes a nivell de l’Estat, però també cal dir, jo crec
que altres administracions les ajudes també estan sent insuficients, no únicament la de la
Generalitat de Catalunya, que mai no hi ha prou per afavorir els sectors afectats, però
tampoc des del govern de l’Estat no s’estan implementant les ajudes corresponents i
necessàries.
Com bé deia a la moció el portaveu de Ciutadans, no hi ha cap pla del govern de l’Estat
espanyol per donar suport econòmic a la restauració. Tampoc hem vist suficients ajudes
fiscals, tot el contrari, hem vist com aquest mes ha augmentat la quota d’autònoms. Ho
estem veient tot i que hi ha mesures positives, com són els ERTOS, que molts ciutadans i
ciutadanes encara no els han cobrat. A finals d’aquest mes de novembre, encara el govern
de l’Estat espanyol no ha aprovat el permís retribuït per a mares i pares amb fills en
quarantena.
I també des de l’àmbit local podem desenvolupar propostes, propostes que estan al Pacte
de ciutat i ha estat gràcies a la pressió que han fet els comerciants d’aquesta ciutat, però
propostes que es podien haver aplicat el mes de juny, com han fet altres municipis del
nostre entorn, com són ajudes directes al comerciant d’aquesta ciutat o per exemple també
la rebaixa de l’IBI.
Per tant agraeixo el to d’aquesta moció. Agraeixo que és una moció que enfoca les tasques
que han desenvolupat les diferents administracions, començant pel govern de l’Estat. Tot és
millorable. Totes les administracions han de fer més. Totes les administracions han de fer
més polítiques per ajudar a la nostra gent, perquè hem de ser capaços de poder guanyar la
batalla a aquesta pandèmia. Però sobretot també hem de ser capaços de reimpulsar
l’economia perquè creï ocupació de qualitat.

…/…

135

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. És evident i s’ha dit que estem vivint temps complexos que a més a
més ningú no sabia com abordar, que era una pandèmia, ningú no tenia cap experiència i a
partir d’aquí tots hem anat aprenent com hem pogut. I és evident que les diferents
administracions han anat prenent mesures i al final com sempre la dificultat està en trobar
l’equilibri i l’equilibri en una qüestió que jo crec que ningú no posa en dubte que és la
primordial que és la salut i com som capaços d’equilibrar aquest element amb l’element
econòmic, element de viabilitat, de sostenibilitat de totes aquelles mesures que prenem.
A mi, sentint alguns portaveus o algunes portaveus, em resulta difícil veure que es busqui
aquest punt d’equilibri. No podem renunciar, no podem dir que no a tots els ingressos i dir
que sí a totes les despeses, perquè amb això el que farem serà fracturar el sistema. Hem de
trobar l’equilibri. I és cert que hi ha hagut sectors que s’han vist perjudicats, han estat més
perjudicats que la mitja, d’alguna manera. És evident també que hi ha alguns sectors que la
pandèmia, des del punt de vista de producció, des del punt de vista econòmic, no els ha
suposat una pèrdua, en alguns casos tot el contrari, i per tant de tot això hem de ser
capaços com a societat, com a bloc, tots plegats siguem capaços de sortir endavant.
Jo crec que totes les administracions amb millor o menor encert, amb millor o pitjor tria a
l’hora de posar els accents, han buscat aquest equilibri i tots segur que tenim exemples de
coses que no ens han agradat, de coses que ens han semblat malament, o d’accions que
s’han posat en marxa i que no han assolit l’objectiu amb la qual es feien.
Però jo més que caure en els retrets, crec que continuem estant en el moment de la
col·laboració, continuem estant en el moment de la cooperació, continuem estant en el
moment del suport mutu, i és en base a aquests principis que nosaltres donarem suport a la
moció, sense entrar en cadascun dels detalls que segurament ens podrien portar a enormes
debats, i que segurament avui trobarem una cosa que d’aquí a una setmana estarà
superada, perquè dia a dia ens trobem amb aquests elements, però crec que la demostració
i el que hem de fer en aquests moments respecte aquesta qüestió, és ser un bloc, anar tots
junts, ajudar a empènyer el carro en la mateixa direcció i no posar pals a les rodes, ni anar a
buscar on són els defectes, perquè defectes en tenim tots i segur que els trobarem.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Solo es para agradecer a todos los grupos municipales el apoyo a la moción y el tono
constructivo que se ha usado. Muchísimas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 26 de l’ordre del dia,
que incorpora l’esmena “in voce” formulada pel Sr. Garcia i Acero, portaveu del grup polític
municipal d’ERC, i ha estat acceptada pel grup proponent, que s’ha produït de manera
separada per cadascun dels punts de la seva part dispositiva, i que s’aprova amb esmenes
amb el resultat següent:
a)Acord PRIMER ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz i Lluïsa Carmona Martínez; dels
representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia
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Esplugas González i amb 3 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya;
assistents presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. Xavier Mombiela
Quintero, regidor del grup polític municipal d’ERC, i el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.
b)Acords SEGON, QUART, CINQUÈ i SISÈ han estat aprovats per unanimitat dels
assistents presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. Xavier Mombiela
Quintero, regidor del grup polític municipal d’ERC, i el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.
c)Acord TERCER ha estat aprovat amb 22 vots a favor dels representants del PSC,
Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban,
José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume
Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla
Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i
Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz i Lluïsa Carmona Martínez; dels
representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González i amb 3 vots en contra dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya;
assistents presents en el moment de la votació, estant absents el Sr. Xavier Mombiela
Quintero, regidor del grup polític municipal d’ERC, i el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“VISTA la Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (Modificada
per la Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre), per la qual s’adopten noves mesures en
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al
territori de Catalunya.
ATÈS que les mesures adoptades per les esmentades normes suposaven l’obligació de
tancar els establiments de bars i restaurants durant un període mínim de 15 dies, prohibint
servir menjar o begudes en els locals exceptuant si és per emportar i consumir en el domicili
de cadascun. Així mateix, es prohibeix a les empreses la prestació de serveis que impliquin
un contacte personal proper (centres d’estètica, massatgistes, etc.).
ATÈS que a Catalunya, segons les últimes dades d’afiliació a la seguretat social, associats a
l’activitat de restauració (bars i restaurants), hi ha 148.510 treballadors en el règim general i
49.848 en el règim especial de treballadors autònoms (titulars de l’activitat). I, segons
l’Associació d’Empreses de Distribució i Logística de Begudes i Alimentació de Catalunya, la
xifra total s’eleva a 300.000 persones, si es tenen en compte els treballadors del sector de la
distribució.
Foment del Treball va estimar que a Catalunya hi ha aproximadament 80.000 bars i
restaurants. La patronal Fecasarm va xifrar, exclusivament pels 15 dies de tancament inicial,
en 900 milions d’euros (780 milions segons PIMEC), les pèrdues que haurien d’assumir
únicament bars i restaurants, mentre que els centres de bellesa, que donen feina a 6.000
persones a Catalunya –la majoria petites empresàries i autònomes– calculen que deixarien
d’ingressar 10 milions d’euros per cada setmana de tancament (La Vanguardia 16/10/2020).
ATÈS que el Departament de Salut, mitjançant RESOLUCIÓ SLT/2700/2020, de 29
d’octubre, va prorrogar i modificar les mesures en matèria de salut pública per a la contenció

…/…

137

del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya (DOGC
30/10/2020).
Aquesta Resolució prorrogava el tancament des del 30/10/2020 al 13/11/2020 (15 dies), a
les activitats descrites en l’apartat anterior i estenia aquesta mesura a altres activitats:
centres comercials i recintes Comercials (s’eximia del tancament a algunes activitats i
aquells locals situats en centres Comercials que tinguin accés directe des de la via pública) i
les activitats culturals d’arts escèniques i musicals, com a teatres, cinemes, auditoris o
similars, tant en recintes tancats com a l’aire lliure, en els espais especialment habilitats per
a la realització d’espectacles públics, dels establiments amb llicència per a l’exercici de les
activitats recreatives musicals de cafè teatre, cafè concert i sales de concert.
ATÈS que aquesta mesura, per la seva incidència temporal, afecta amb especial gravetat a
la supervivència d’un altíssim percentatge de petits bars i restaurants; segons estimacions
de la Patronal Fecasarm, “si les mesures actuals es prorroguen una setmana més, les
pèrdues suportades pel sector de la restauració en 5 setmanes a Catalunya ja pujaran fins
als 2.250 milions d’euros, sense comptar els perjudicis a proveïdors, i les acumulades per
les restriccions imposades des del 17 d’agost ja superaran els 3.500 milions d’euros mentre
que les ajudes aprovades per la Generalitat no arriben a cobrir un 3% d’aquests perjudicis
provocats al sector” (El Mundo 12/11/2020).
ATÈS que, conscients de la gravíssima situació a la qual s’està abocant al sector de la
restauració, després de 4 setmanes de tancament de la seva activitat (i la soferta en la
primera declaració de l’estat d’alarma i les seves subsegüents pròrrogues); un total de 17
alcaldes del Baix Llobregat i de L’Hospitalet “han remès una carta al vicepresident del
Govern (President en funcions), Pere Aragonès, en la qual reclamen l’obertura
d’establiments d’hostaleria i restauració, amb procediments i limitacions que ajudin al control
sanitari de les activitats, el seu aforament i la seguretat entre els treballadors i els usuaris”.
En la carta, que va ser enviada el passat 9 de novembre i encara no ha tingut resposta,
evidencien la seva preocupació per “la situació dramàtica que afronten els treballadors i les
treballadores dels àmbits de la restauració i l’hostaleria. Els municipis del Baix Llobregat i
L’Hospitalet estan sofrint de manera especial el tancament temporal de milers i milers
d’establiments pertanyents a aquests sectors sense haver-los donat una alternativa de
viabilitat que els ajudi a superar aquest període de dificultats” (El Periódico de Catalunya
11/11/2020).
ATÈS que el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, per RESOLUCIÓ
SLT/2875/2020, de 12 de novembre (DOGC 14/11/2020), ha acordat que es prorroguin i es
modifiquin les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la
pandèmia de COVID-19 en el territori de Catalunya. Mitjançant aquesta resolució s’ha
acordat la pròrroga del tancament dels establiments que ja venien afectats per aquesta
mesura, fins el pròxim dia 23/11/2020; la pròrroga no afecta als centres d’estètica i de
massatges amb serveis individuals i cita prèvia, als quals es permet la reobertura.
ATÈS que la Diputació de Barcelona, en el Ple del mes d’octubre va aprovar una declaració
institucional en la qual resolia, al ACORD TERCER.- “Acordar en el si de la Comissió de
Seguiment del Pla de Xoc de la Diputació de Barcelona una línia de suport als ajuntaments
perquè puguin impulsar polítiques d’acompanyament als activitats afectades per la
Resolució del Departament de Salut SLT/2546/2020, de 15 d’octubre (modificada per
Resolució SLT/2568/2020, de 19 d’octubre); que permetin pal·liar la manca d’ingressos reals
per fer front als pagaments més immediats (proveïdors, lloguers o hipoteques dels locals de
l’activitat, subministres...)”.
ATÈS que, el mes de juny passat, es va iniciar al nostre municipi, liderat pel Govern
municipal, el procés d’elaboració del Pacte de Ciutat, just quan es començaven a aixecar les
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restriccions establertes per a combatre la primera onada de la pandèmia; procés que
conclourà amb la signatura del pacte a la fi de novembre, ja immersos en una segona gran
onada de la pandèmia que ens ha portat a noves restriccions amb un efecte devastador
econòmic i social. El pacte naixia com un gran consens institucional i ciutadà per reactivar
socialment i econòmicament la ciutat des del compromís de pal·liar els efectes de la COVID19 sobre la ciutadania i el teixit productiu i reduir les desigualtats que aquesta crisi sanitària
ha creat.
Aquest fet ens fa plantejar la necessitat que el Govern Municipal adopti les mesures urgents
necessàries (si cal a través d’expedients de modificació de crèdit extraordinari del
pressupost de l’Ajuntament de 2020) per a la creació d’un fons d’emergència per a l’ajuda
immediata als sectors afectats a la Ciutat per les mesures de tancament adoptades per la
Generalitat de Catalunya davant la pandèmia.
ATÈS que la Generalitat de Catalunya, per veu del seu President en funcions, Pere
Aragonès, va anunciar el dijous 15 d’octubre, la creació d’una línia de 40 milions d’euros en
«ajudes directes» per als sectors afectats pel tancament de bars i restaurants durant 15
dies. (Catalunya Diari 15/10/2020). El sector de la restauració i les patronals representatives
de les activitats afectades pel tancament de la seva activitat i les Càmeres de Comerç de
Catalunya han criticat per insuficients aquestes ajudes:
Les Ajudes directes als autònoms, finalment, s’han concretat en 10.000 prestacions de
2.000 euros (20 milions d’euros). Ometent el nyap organitzatiu per a la concessió d’aquestes
ajudes i la frustració que ha suposat per a molts milers d’autònoms; resulta palmari que el
volum de les ajudes directes als sectors afectats és absolutament insuficient. No pal·lia
aquest fet que el Govern de la Generalitat hagi avançat que aprovarà una altra línia d’ajudes
directes de 50 milions d’euros, als sectors econòmics més afectats pel tancament obligat
dels seus negocis. Aquestes ajudes, pel que sembla, començaran a tramitar-se, esperem
que amb millor resultat que les del passat 10/11/2020, el pròxim 23/11/2020 (La Vanguardia
13/11/2020).
ATÈS que els mitjans de comunicació s’han fet ressò d’un comunicat del Govern d’Espanya
en el qual s’informa que “prepara una bateria d’ajudes destinades al sector de l’hostaleria i
el comerç, dos dels més afectats per la segona ona de tancament d’establiments vinculada
al rebrot de la pandèmia, segons han confirmat a EL PERIÓDICO fonts governamentals. El
pla inclou ajudes directes (subvencions) als empresaris i autònoms, així com mesures de
tipus fiscal (en els àmbits estatal i municipal) i sobre cotitzacions socials i altres en l’àmbit
financer, relacionades amb l’ampliació del termini de manca dels crèdits ICO” (El Periódico
de Catalunya 12/11/2020). La coordinació de les mesures d’ajuda que s’adoptin,
s’acordaran en una pròxima conferència sectorial conjunta de Turisme i Comerç, amb
responsables autonòmics i la FEMP i en les quals també es pretén implicar els ajuntaments
(El Periódico de Catalunya 12/11/2020 i El País 11/11/2020).
ATÈS que l’adopció de mesures és urgentíssima, segons les previsions de les patronals del
sector, el 31 de desembre, si no es prenen les mesures de suport necessàries per al sector,
aquesta crisi podria suposar, en tota Espanya, el tancament d’un terç dels establiments, fins
a 100.000, i la pèrdua d’entre 900.000 i 1,1 milions de llocs de treball, entre directes i
indirectes (El Periódico de Catalunya 12/11/2020).
ATÈS que el sector de la restauració, bars i restaurants, que com les dades exposades
manifesten, dóna treball a milers de catalanes i catalans i assegura el benestar de
moltíssimes famílies arreu de Catalunya, torna a patir, amb la darrera pròrroga del
tancament dels seus locals, una mesura molt severa, que implica una davallada en els seus
ingressos que afectarà greument la seva economia i la capacitat de poder fer front a les
necessitats a curt i mig termini, pel que fa pagaments a proveïdors, lloguer dels espais,
pagament d’impostos, etc.
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ATÈS que qualsevol mesura restrictiva en l’àmbit econòmic ha de venir acompanyada de
compensacions que pal·liïn la davallada d’ingressos que patiran els titulars afectats per
l’aplicació de la mesura restrictiva de tancament de les seves activitats: bars, restaurants,
centres d’estètica, massatgistes, etcètera; i que repercutirà, si no s’adopten les mesures
urgents que compensin amb ajudes directes als sectors afectats i a les seves cadenes de
subministrament, a milers de llocs de treball que es veuran destruïts com a conseqüència
del tancament definitiu dels establiments.
ATÈS que aquestes mesures cal contemplar-les tant en l’àmbit nacional, com autonòmic i
local i han de ser aprovades de forma urgent i implementades amb la màxima celeritat, com
ja s’ha fet en altres actuacions de xoc des del mes de març, inici de la pandèmia.
Por tot l’anterior, el Ple de l’Ajuntament a proposta del Grup Municipal de Ciutadans (Cs) del
Ajuntament de l’Hospitalet,
ACORDA:
PRIMER- DONAR PLE SUPORT al col·lectiu de titulars d’activitats de restauració (bars i
restaurants) i empreses de serveis, davant les mesures restrictives que impedeixen total o
parcialment la seva activitat econòmica.
SEGON- INSTAR el Govern d’Espanya a que aprovi i implementi de forma urgent, el Pla
d’ajudes destinades al sector de l’hostaleria, el comerç i de Serveis més afectats (tancament
d’establiments) per la segona onada del COVID-19. El pla hauria d’incloure ajudes directes
(subvencions) als empresaris i autònoms, així com mesures de tipus fiscal (en els àmbits
estatal i municipal) i sobre cotitzacions socials i altres en l’àmbit financer, relacionades amb
l’ampliació del termini de manca dels crèdits ICO.
TERCER- INSTAR el Govern de la Generalitat de Catalunya a adoptar mesures d’ajudes
econòmiques compensatòries que amortitzin o minimitzin, amb la màxima urgència i
eficàcia, els efectes reals en els ingressos de les activitats afectades pel tancament
conseqüència de la aplicació dels Acords del Govern de la Generalitat dels dies: 15, 19 i 29
d’octubre de 2020 i 12 de novembre de 2020.
QUART- INSTAR la Diputació de Barcelona a que implementi, amb la màxima urgència
possible, les ajudes econòmiques directes, en el marc del Programa de reforç econòmic i
ocupació del Pla de Xoc 2020 o en el Catàleg de Serveis i/o Programes específics 20212023; per que els Ajuntaments puguin fer front als ajuts econòmics directes als titulars dels
establiments afectats per les Resolucions del Govern de la Generalitat dels dies 15, 19 i 29
d’octubre i 12 de novembre de 2020; que permetin pal·liar la manca d’ingressos reals per fer
front als pagaments més immediats (proveïdors, lloguers o hipoteques dels locals de
l’activitat, subministres...).
CINQUÈ- INSTAR el Govern de la Ciutat a que, al marge de la implementació de l’acord de
Ciutat i mentre les mesures que arbitra no s’activin, adopti urgentment les mesures d’ajuda
directa, amb recursos propis i canalitzant les ajudes dels ens supramunicipals, als titulars
dels establiments afectats per les Resolucions del Govern de la Generalitat dels dies 15, 19 i
29 d’octubre i 12 de novembre de 2020; que permetin pal·liar de forma urgent i efectiva els
gravíssims efectes derivats de les mesures restrictives que impedeixen o hagin impedit total
o parcialment la seva activitat econòmica.
SISÈ- TRASLLADAR aquests acords al Govern d’Espanya, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al Govern municipal, als grups municipals d’aquest consistori, al Gremi de
Restauració de L’Hospitalet de Llobregat, a les Associacions de Comerciants de la Ciutat,
als Sindicats amb seu a l’Hospitalet de Llobregat i a les patronals Foment del Treball, Pimec
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i Fecasarm.”

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 27 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 27.-INSTANT A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET I EL DEPARTAMENT DE
TERRITORI I SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA A ACATAR LA
SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA SOBRE EL PLA DIRECTOR
URBANÍSTIC GRAN VIA-LLOBREGAT. AJT/63068/2020
SRA. ALCALDESSA
Per fer la presentació té la paraula la Sra. González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Muchas gracias. Des del principi el Pla Director Urbanístic Gran Via Llobregat ha provocat
una oposició frontal de diversos moviments socials veïnals i ecologistes, així com partits
polítics i grups municipals de L’Hospitalet que ho van presentar fins a dues vegades a la
Comissió de Territori del Parlament de Catalunya i que recollia textualment en la seva
resolució, aturar cautelarment la tramitació de l’actual PDU Gran Via davant la manca de
consens popular i polític, així com de la suficient previsió i projecció de les conseqüències
ambientals, ecològiques i sociodemogràfiques per al municipi de L’Hospitalet, sense que
aquesta resolució s’hagués fet efectiva en cap moment per les parts implicades.
L’octubre de 2017, el grup municipal de l’anterior legislatura que s’anomenava Canviem
L’Hospitalet va presentar un contenciós administratiu contra el Pla Director Urbanístic de la
Gran Via davant el Tribunal Superior de Justícia amb diverses motivacions. Era un projecte
que densificava encara més L’Hospitalet que és la ciutat més densament poblada de
Catalunya i d’Europa. D’executar-se el PDU Gran Via impactaria de manera negativa en
aquesta realitat i contribuiria més a una major mobilitat, emissió de gasos hivernacle,
contaminació i problemes mediambientals.
Era un projecte que suposava la destrucció de l’últim espai agrícola de la ciutat. Si bé en el
projecte es conservaven vint-i-cinc hectàrees de Cal Trabal per transformar-les en un parc
urbà, aquest desnaturalitzaria la idiosincràsia d’un espai agrícola limítrof amb el Parc agrari
del Baix Llobregat. Un projecte que és metropolità, no local, ja que els plans directors
urbanístics són figures jurídiques de planejament de caràcter supramunicipal. Existeix a més
una feble justificació del projecte, quan des de l’Àrea Metropolitana de Barcelona s’està
treballant en un Pla director urbanístic de caràcter metropolità, que establirà l’ordenació
territorial i urbanística des d’un context metropolità.
Era un projecte que impacta a Cal Trabal, declarada zona d’especial protecció de l’avifauna i
que per la seva significació comunitària han de ser considerades d’especial protecció i
posteriorment conservades. És un projecte al servei de l’especulació, els beneficis socials,
econòmics i ambientals i per al bé comú són totalment insuficients. No obstant això, es dota
el projecte d’un volum edificatori i aprofitament que signifiquen unes plusvàlues quantioses
per a la part privada que va comprar a preu de zona verda, sectors que seran requalificats
com a edificables.
Amb data 13 de novembre del corrent, el Tribunal Superior de Justícia ha emès una
sentència sobre el contenciós administratiu presentat per Canviem L’Hospitalet, i que
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l’actual grup municipal L’Hospitalet en Comú Podem va ampliar durant aquest any contra
aquest pla i en la qual declara la nul·litat de ple dret del Pla Director Urbanístic de Gran Via
Llobregat. També el 19 de novembre del corrent, una altra sentència del Tribunal Superior
de Justícia sobre un contenciós administratiu contra aquest projecte, presentat per Esquerra
Republicana i CUP ha tornat a declarar la nul·litat de ple dret del Pla Director Urbanístic
Gran Via Llobregat.
Per tot això, creiem que pel bé de la ciutat demanem a l’Ajuntament de L’Hospitalet i al
departament de Territori de la Generalitat que acatin la sentència del Tribunal Superior de
Justícia que declara la nul·litat de ple dret del Pla Director Urbanístic Gran Via Llobregat i
que renunciïn a presentar recurs de cassació i que l’Ajuntament de L’Hospitalet i el
departament de Territori de la Generalitat donin compliment a la resolució del Parlament de
Catalunya, aprovada en data 10 de març del 2017, respecte al Pla Director Urbanístic Gran
Via Llobregat, de la qual destaquem l’ordenació de l’espai agrícola de Cal Trabal que
garanteix la preservació d’aquest espai i obrir un procés participatiu amb la ciutadania de
L’Hospitalet, per tal de consensuar el desenvolupament urbanístic i finalitat dels usos d’un
territori que representa entre el 8 i el 10% del total de la superfície del municipi de
L’Hospitalet. 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. Des del Partido Popular votaremos a favor de la moción.
El PDU se presentó como un proyecto estratégico para transformar la zona, soterrar les vías
y levantar un polo de investigación biomédica alrededor del hospital de Bellvitge.
Desde el Partido Popular podríamos estar de acuerdo, y estuvimos de acuerdo con la
filosofía en términos generales para dignificar la zona y darle un impulso a la zona, pero en
ningún caso estuvimos de acuerdo con el proyecto propuesto, ni mucho menos con las
formas. La sentencia que declara la nulidad del plan urbanístico por vulneración de
principios de jerarquía normativa y por una carencia insubsanable de la competencia, es la
puntilla a un proyecto que nació, a nuestro entender, sin consenso.
Cal Trabal significa el 80% de la biosfera de la ciudad y la puerta de entrada. Debemos
tener mucho cuidado con este espacio, preservar este espacio por la historia de la ciudad y
porque lógicamente es una zona muy importante.
También nos manifestamos en contra de la volumetría y la edificación que se planteaba y
por tanto nosotros desde el Partido Popular en las maneras, en las diferentes circunstancias
que tuvimos ocasión de posicionarnos sobre el tema, sobre el PDU Gran Vía nos
posicionamos en contra. También lo hicimos así en el Parlament de Catalunya, en la
comisión de Territorio cuando se han presentado propuestas de resolución para parar
cautelarmente la tramitación del PDU. El Partido Popular también votó a favor de esa
paralización, porque entendíamos que era lo necesario, lo justo para replantearnos el futuro
de esa zona.
Nosotros desde el Partido Popular creemos que hay que soterrar la Gran Vía a su paso por
Bellvitge para mejorar la situación urbanística de la zona, pacificar desde el punto de vista
urbanístico, la movilidad de la zona y por tanto que sea una zona más amable, no
solamente para los vecinos de la zona que sí, también para los vecinos de toda la ciudad.
Debemos en cualquier caso aprovechar este proyecto para ampliar nuestras zonas verdes
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de la ciudad. En cualquier caso, necesitamos consenso para llevarlo a cabo. Desde el
Partido Popular creemos y volvemos a hacer una llamada al consenso con el gobierno
municipal y todos los agentes de la ciudad, partidos políticos, para sentarnos y debatir un
proyecto que sea un proyecto verdaderamente de ciudad y que dé respuesta a las
necesidades que tenemos actualmente. Creemos que las imposiciones no han sido buenas,
desde el principio no han sido buenas, y por tanto el resultado es el que es y por tanto no
nos queda otra que, en cualquier caso, acatar la sentencia, y nosotros desde el Partido
Popular daremos apoyo a la moción que se presenta. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gràcies. Sobre la moció per acatar les sentències del Tribunal Superior de Justícia sobre el
PDU Gran Via Llobregat, des de Ciutadans creiem que aquesta moció hauria d’haver-se
presentat, creiem nosaltres, com un prec al govern municipal, ja que és obvi i no
descobrirem res, sobre el dret que empara al govern de la ciutat de recórrer les sentències
no fermes en defensa del seu posicionament. Aquest posicionament el podem compartir o
no el podem compartir, però tenen dret com a govern i és un dret legítim de recórrer aquesta
sentència. No obstant, sobre aquesta mesura sí que compartim la consideració i la
proposició d’aquest grup. La nostra posició en aquest sentit serà favorable a la moció que es
presenta avui.
Crec que cap grup estarà en contra del soterrament de la Gran Via, com aquí s’ha comentat,
però el projecte que porta anys en teoria que ha impulsat l’Alcaldessa, doncs genera dubtes
respecte a la seva viabilitat urbanística, econòmica i mediambiental. Aquesta declaració de
nul·litat de ple dret per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya és una
oportunitat, creiem nosaltres, per repensar el projecte.
El pla des del principi pretenia emular el projecte de la plaça Europa, el qual es fonamentava
en un pol d’atracció que implicava la Fira i que no es dóna en aquest sentit a l’entorn del
Llobregat. El PDU es fonamentava en una previsió de captació de capital del Biopol que
nosaltres opinem que potser no sigui massa realista. A aquests dubtes que ja de per sí
generava el projecte, cal sumar-li les que aporta aquest context de pandèmia: molt
qüestionable que en aquest context aquest projecte pugui atreure una inversió de 114
milions d’euros, tal i com estava previst, i que hi hagi una futura demanda de metres
quadrats d’oficines que ho justifiquin, més quan la pandèmia pot ser que impliqui aquest
increment del teletreball amb el qual es redueix aquesta demanda d’oficines físiques a mig i
llarg termini.
Sobre les polítiques urbanístiques, el Partit dels Socialistes de Catalunya, que a L’Hospitalet
estan abonats a aquesta promesa de grans projectes faraònics, molts cops no solen ser
massa realistes i per això solen quedar en res com aquest. Molts d’aquests projectes
faraònics el que acaben generant és que davant la promesa que no s’acaba de complir, es
degraden els espais públics als quals van dirigits. Llavors és el que passa amb l’accés al riu
Llobregat, que nosaltres, des de Ciutadans, creiem que no té la dignitat que es mereix i que
cada vegada reclama més la ciutadania, com també hem reclamat nosaltres des de
Ciutadans. No pot quedar a l’espera d’un macro projecte de futur, cada vegada més incert.
Nosaltres, per finalitzar, creiem que s’ha de canviar la perspectiva, tant a nivell urbanístic
com a nivell social i mediambiental. La política local hauria de centrar-se més en fer de
L’Hospitalet una ciutat amable amb les persones. Sé que ho hem dit i ho hem repetit molts
cops, però és el que necessita aquesta ciutat. Necessitem esponjar els barris més
densament poblats i menys projectes faraònics, que queden molt bé en el paper i en els
titulars de premsa i donen un gran reclam a nivell de comunicació i de mitjans de
comunicació, però que després no s’acaben concretant en polítiques públiques que
satisfacin les necessitats socials més urgents que tenim en aquest sentit. Moltes gràcies.
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SR. GARCÍA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya
votarem a favor d’aquesta moció. En les dues darreres setmanes hem vist tant en el
contenciós que presentava Esquerra Republicana de Catalunya amb la CUP i l’organització
ecologista Depana, com el que presentava L’Hospitalet en Comú, ens han donat la raó.
Aquestes dues sentències han declarat nul el PDU Gran Via i un PDU Gran Via que tal com
hem vingut repetint des d’Esquerra Republicana durant els darrers anys, no tenia ni consens
polític en aquest ajuntament, ni al govern de la Generalitat de Catalunya, ni tampoc a l’Àrea
Metropolitana, i a més el Parlament de Catalunya per dues vegades va demanar l’aturada
d’aquest pla i fer un pla d’ampli consens social, amb criteris ambientals i amb criteris
ecològics.
També cal lamentar que en aquest període des de l’equip de govern socialista s’hagi negat
reiteradament a fer una taula de diàleg per consensuar un PDU entre les diferents forces
polítiques, veïnals i ecologistes. De manera reiterada, des de l’anterior mandat, aquest
portaveu i Esquerra Republicana li han fet aquesta demanda de buscar un PDU d’ampli
consens.
Ara ens trobem que la realitat és que la justícia ha anul·lat aquest PDU, i jo demano a
l’equip de govern socialista que es replantegi el seu posicionament inicial i sobretot que deixi
d’utilitzar els consensos amplis que hi ha en aquesta ciutat, com són el soterrament de la
Gran Via i el sector biomèdic, per promoure un projecte especulatiu que posa en perill la
darrera zona agrícola de la nostra ciutat i el pulmó verd que és Can Trabal.
Li demano, Alcaldessa, que rectifiqui la seva política urbanística i li demano que incorpori i
comenci els tràmits per incorporar i preservar Can Trabal en el seu conjunt, el pulmó verd de
la nostra ciutat que és de gran valor ecològic, i demanem que facin allò que vostès des del
govern defensaven als anys 90, que era preservar Can Trabal com a zona agrícola,
incorporar-la al parc agrari i com deien en un titular al Diari de L’Hospitalet, el parc Can
Trabal serà la porta del parc agrari del Baix Llobregat. Per cert, un parc agrari del Baix
Llobregat del qual formem part, però no destinem ni un metre quadrat.
Per tant, crec que estan a temps de rectificar. És necessari que vostès s’asseguin a la taula,
que puguem parlar per preservar l’actualitat de Can Trabal per incorporar-lo al parc agrari, i
sobretot no utilitzin els consensos que hi ha en aquesta ciutat, com és el soterrament de la
Gran Via i el sector biomèdic, per justificar projectes que volen destruir la darrera zona
agrícola de la nostra ciutat.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Mirin, jo crec que segur que ha estat casualitat que aquesta moció vagi
darrera o després de la que hem vist abans, on parlàvem de consensos i equilibris. Ha estat
casualitat, però jo crec que està bé, perquè s’han dit moltes coses i crec que val la pena que
puntualitzem algunes o que aclarim algunes que em sembla que no han quedat prou clares.
Hem tingut dues sentències que han declarat nul el Pla Director, dues sentències que com
diu la pròpia sentència, no són sentències fermes perquè encara tenen recorregut jurídic,
que evidentment, com a representants d’aquesta administració, exerciren perquè és la
nostra obligació, esgotar el recorregut jurídic. Per tant més enllà del que opinem, nosaltres
evidentment acatem aquesta sentència, com les acatem totes, i resulta curiós veure a
segons qui demanar complir aquestes sentències, i ara resulta que el Tribunal Superior de
Justícia de Catalunya avui és bo, avui és bo perquè li ha donat la raó a segons qui, quan no
li dóna la raó és un crim, és un tribunal feixista, antidemocràtic i no sé quantes coses més.
Però avui és un tribunal que és bo, i que ni tan sols hem de recórrer la seva decisió. Doncs
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no, recorrerem la seva decisió.
Miri, la sentència el que ve a dir és que res del que vostès han presentat, ho han tingut en
compte. El jutge sobre el recurs d’Iniciativa per Catalunya Verds-Esquerra Unida i
Alternativa no fa esment a cap dels elements que vostès posen sobre la taula en el seu
recurs. Diu que, com algú de vostès explicava, que la Generalitat no era l’òrgan que havia
de fer el pla director, sinó que havia de ser l’Àrea Metropolitana.
Però miri, l’Àrea Metropolitana el febrer d’aquest any, que se li va demanar que incorporés
un informe perquè es posicionés sobre aquesta qüestió, els llegeixo literalment l’informe de
l’àrea metropolitana: “el document sotmès a informació pública integra els criteris del pla
director urbanístic, d’ordenació d’interès supramunicipal a l’àmbit de la Gran Via Llobregat a
L’Hospitalet, atès que respon a interessos suprametropolitans i de competència sectorial de
la Generalitat de Catalunya”. Això ho diu l’Àrea Metropolitana en el seu informe, i per si no
ha quedat clar diu: “aquesta integració no suposa cap alteració de les competències de la
Llei 31/2010 de 3 d’agost que atribueix a l’àrea metropolitana en relació al Pla Director
Urbanístic Metropolità”. L’Àrea Metropolitana fa el Pla Director metropolità i aquest està
dintre. Totes les prescripcions que hi ha en el pla director, estan dins del Pla Director
metropolità.
En el recurs d’Esquerra Republicana, a més a més la sentència diu una cosa: “a més a més
hem vist que hi ha algunes zones verdes que són de difícil accés, que estan en nusos, o
que estan en rotondes”. Ho manifesten i per tant, home, no complirien el seu objecte
d’accessibilitat per a la població.
2

Miri, el pla director Gran Via té en aquests moments 514.453 m de zona verda. M’han sentit
bé? 514.453. L’obligació, segons la norma, dividits en els tres sectors i sumats tots ells, és
47.416, és a dir, que si restem tots els metres quadrats que hi ha a les rotondes i a les
zones de difícil accés, encara estaríem onze vegades per sobre de la zona verda que seria
exigible. Per tant, evidentment, el que es fa és posar zona verda perquè tingui una millor
urbanització i no sigui el centre d’una rotonda.
El pla director continua vigent, el Pla Director Urbanístic Gran via Llobregat continua vigent,
la sentència no és ferma, la recorrerem. Anirem a l’òrgan de cassació tant a l’autonòmic com
a l’estatal. Anirem juntament amb la Generalitat de Catalunya, perquè són les dues
administracions que hem impulsat aquest pla director. Qui és el promotor és la Generalitat
de Catalunya, perquè aquest pla director és supramunicipal i suprametropolità.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Pues lamentamos profundamente lo que acaba de anunciar el Sr. Belver, porque nosotros
creemos que tenemos en estos momentos una oportunidad para consensuar este espacio
que es importantísimo para la ciudad, porqué representa entre el 8 y el 10% de su territorio,
y creemos que los vecinos y vecinas y la ciudadanía tienen derecho a decidir sobre qué se
hace y qué usos se le dan a esa parte del territorio, que además tiene un enorme valor
ambiental y ecológico.
Ustedes quieren quitarle importancia a esta sentencia. Usted dice que el plan sigue vigente,
pero en estos momentos hay una sentencia que dice que es nulo. Ustedes lo recurrirán.
Lamentamos que lo hagan precisamente por los motivos que yo le he dicho hace un
momento.
Este proyecto en estos momentos sienta jurisprudencia, y además ataca directamente a un
modelo que se estaba usando y del que se ha estado abusando durante muchísimo tiempo
en Cataluña, que son precisamente los planes directores sectoriales, y esto es lo que viene
a decir un poco la sentencia.
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Por lo tanto no minimicen ustedes el impacto de esta sentencia, porque tiene un calado
político muy profundo, lo quieran ustedes ver o no lo quieran ustedes ver. Evidentemente
suponemos que prefieren pasar por encima, y hay un momento en la propia sentencia que
lo que está diciendo es que se dejen ustedes de retórica, que lo que hay detrás de este
proyecto no es, ni más ni menos, que profunda retórica. Y es muy evidente, porque además
tal como ha dicho anteriormente el Sr. Toni Garcia, donde hay consenso precisamente es
en el clúster biomédico y en el soterramiento de la Gran Vía, pero no de esta manera y no a
este precio y a este coste. Porque aquí lo que hay detrás de este proyecto, no es ni más ni
menos, que darle unos aprovechamientos a empresas que en un momento determinado
compraron zona que estaba afectada, y nadie compra zona afectada si no piensa que
después se la van a recalificar o le va a producir una serie de aprovechamientos y
plusvalías. No somos tontos la ciudadanía de L’Hospitalet, por favor.
Sabemos muy bien lo que hay detrás de todo este proyecto, y tanto el Biopol como el
soterramiento de la Gran Vía, es la gran zanahoria que ustedes han estado utilizando para
justificar algo que es injustificable. Tenemos una oportunidad ahora de hacerlo entre todos,
de decidir entre todos lo que queremos hacer en ese espacio, y ustedes, como siempre,
cierran la puerta, no quieren dialogar, no quieren consensuar ese espacio que es
importantísimo para la ciudad, para el conjunto de toda la ciudad, no de unos intereses de
unos cuantos por encima de los intereses de la mayoría.
Por lo tanto, nosotros le volvemos a pedir, le volvemos a solicitar que no presenten ese
recurso de casación por el bien de todos y por el consenso. Ya está bien. Todos los grupos
de la oposición estamos en contra de ese proyecto. Volvemos a estar unidos contra ese
proyecto. Eso quiere decir que no hay consenso político, no lo hay social, no lo hay en las
diferentes administraciones. Y le volvemos a pedir, y le volvemos a solicitar que no
presenten ese recurso, que abran ese debate ciudadano que es más necesario que nunca.

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

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Intento ser sintético y dar determinados elementos. Les voy a leer un
trozo, muy pequeñito de la sentencia: “L’única conclusió ferma a la qual hem pogut arribar
és que l’ordenació impugnada no és del gust dels recurrents, però no hem trobat retrets que
no hagin estat combatuts amb tant o més èmfasi, i amb arguments tècnics de rigor per les
altres parts”. És a dir, el recurs és que no els agrada. Legítim, però que no els agrada.
Després, algunes de les coses que han dit. Tots estem d’acord amb l’impuls del sector
biomèdic, tots estem d’acord amb el soterrament de la Gran Via, tots estem d’acord en que
Cal Trabal sigui un parc públic, sempre se’ns oblida el mateix i això qui ho fa.
Miri, Sr. Antoni Garcia, li posaré fàcil, facin vostès l’expropiació dels terrenys de Can Trabal
des de la Generalitat per fer un pàrquing públic, rehabilitin les masies i cedeixin-les a
l’Ajuntament. Soterrin la Gran Via, d’això ja tenim un projecte fet, són 115 milions d’euros.
Des de la Generalitat agafin el pressupost i soterrin la Gran Via, traslladin el Centre
Direccional de Bellvitge, que no els agrada al costat de l’ICO, i desenvolupin el pla servi
mèdic.
Però miri, li donaré una informació per si no la tenen. Va haver-hi un propietari, saben allà a
dalt de tot on estan els camions aparcats, va instar, va demanar a la Generalitat que
l’expropiés, va guanyar el recurs, la Generalitat evidentment va recórrer lògicament, va
perdre el recurs i la Generalitat per aquell tros, que no és ni el 10% del que és tot Cal
Trabal, ha hagut de pagar 15 milions d’euros per fer l’expropiació.

…/…

146

Jo li dic perquè vagin fent números i quan parli amb la conselleria d’Economia, amb el Sr.
Aragonès, vagi fent caixa perquè quan parlem amb la gent de patrimoni de la Generalitat,
ells estan encantats de que aquest projecte tiri endavant per poder fer altres coses, altres
coses que vostès sembla que no veuen, perquè vostès el que estan fent és retardar que
aquesta ciutat tingui un parc de 30 hectàrees, que soterrem les línies elèctriques, que se
soterri la Gran Via, que puguem generar 20.000 llocs de treball, que puguem impulsar
l’economia, i que aquesta ciutat, aquest ajuntament tingui un 8% més de diners disponibles
amb la seva fiscalitat, sense necessitat d’apujar els impostos als ciutadans, amb l’economia
que generarem allà serem capaços de reinvertir, com hem fet amb la plaça Europa i tot el
districte econòmic, sense necessitat que els ciutadans hagin de pagar més. D’aquesta
manera és com es fa la resocialització, socialitzem els recursos, anant als sectors
econòmics que facin aportacions perquè les puguem invertir en els barris.
Vostès el que estan fent és retardar això, vostès sabran perquè.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Quiero puntualizar brevemente. Sobre Can Trabal lo que nosotros siempre hemos defendido
y vamos a defender, es que pase a formar parte del parque agrario, que continúe siendo
zona rústica, continúe siendo zona agrícola. Nunca hemos defendido ese parque
maravilloso que ustedes tienen en la cabeza, y que nosotros consideramos que no es lo
más adecuado para proteger esa zona. Por lo tanto ahí no estamos de acuerdo. Lo
puntualizo para que no…
Luego después, como dice la sentencia, bastante retórica porqué esos grandes beneficios
que ustedes creen que van a venir de las grandes empresas, pues como sea el mismo
modelo de la plaza Europa que luego las tuvo que rescatar el SAREB, pues estaremos
haciendo un negocio tremendo. Yo creo que aquí en estos momentos, en algún momento
de este debate también se ha comentado, dadas las circunstancias toda esta realidad
económica está bastante alejada de la realidad, como lo ha estado desde el primer
momento en este proyecto.
Por lo tanto nosotros consideramos que es imprescindible, y vuelvo a repetirlo, ese debate
ciudadano para decidir entre todos lo que tiene que ser, cómo se ordena y lo que tiene que
ser ese espacio. Por lo tanto, vuelvo a insistir, sé que ustedes no nos van escuchar, como
no nos han escuchado nunca en este debate, pero volvemos a insistir de que esto es un
derecho que tenemos los vecinos y vecinas de L’Hospitalet de decidir sobre nuestro propio
territorio.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Crec que ha quedat molt clar per part de tots els grups el que pensen sobre un
projecte que per altra banda jo si em deixen afegir només un minut de temps.
A mi no em sorprèn que hi hagi alguns grups polítics que no estiguin d’acord en que aquesta
ciutat desenvolupi un projecte, que va més enllà de la pròpia ciutat, un projecte per generar
oportunitats, per generar una economia tan important. Hem estat una bona part d’aquest Ple
parlant de la necessitat que l’economia torni a posar-se en marxa. Són moments difícils,
però són moments en els què necessitem aprofitar les oportunitats.
I és cert que aquesta és una sentència que no facilita que les coses vagin amb el ritme que
evidentment el govern de la ciutat i una part del govern de la Generalitat, perquè s’ha vist
clar, sembla que hi ha dues parts en el govern de la Generalitat, pretén que és desenvolupar
aquest projecte, un projecte que evidentment el que pretén és generar aquest clúster
biomèdic referent a tot el sud d’Europa. Un clúster que el que volem és que més enllà dels
hospitals de referència, més enllà dels centres d’investigació i de recerca, més enllà de la
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universitat, i més enllà del que ja existeix que és molt i d’un gran nivell, també puguin aterrar
les empreses a la nostra ciutat i generar aquests 20.000 llocs de treball, generar economia i
generar el que significa el que vam realitzar del que estem molt orgullosos, que va ser el
desenvolupament de la plaça Europa, una plaça d’Europa que els recordo que si en aquests
moments no estigués realitzada, aquesta ciutat tindria bastantes més dificultats per tirar
endavant totes les propostes que s’han realitzat i que s’estan parlant amb tots vostès per
desenvolupar el Pacte de ciutat.
Per tant, jo puc entendre que algunes formacions polítiques no volen sentir parlar
d’economia, que no volen sentir parlar d’empreses. Tot això ho tinc clar. Ara, també els dic
que amb tot l’estima i tot el fair play que ens caracteritza, doncs que no poden demanar-li al
govern d’aquesta ciutat que estigui en contra o que estigui a favor de la sentència que
entenem que no és una sentència que entri en el fons d’aquest pla. Tot el contrari, el que
està dient és que hi ha una forma d’aprovar aquest pla que segons aquest jutge no és
l’adequada. Ho recorrerem, evidentment, farem el que sigui necessari, ho farem com a
ajuntament, ho farà la Generalitat de Catalunya, ho farà el Consorci de la Gran Via i per tant
intentarem que aquest pla agafi el ritme que necessita aquesta ciutat.
I per altra banda, jo puc entendre que és molt maco dir que no estem en contra. No estem
en contra, estem a favor del clúster, que vinguin a soterrar les vies, etcètera. Però aquí
ningú no parla aquí d’això com es paga. Això com es paga? Qui finança tota aquesta
actuació si no és a través de la possibilitat de generar que empreses aterrin a L’Hospitalet i
convertir una part de la nostra ciutat en un clúster biomèdic, un clúster també amb
l’empresa, en el que alguns parlen de relació públic privada. Aquesta col·laboració públic
privada que crec també, en definitiva, és la clau de l’èxit d’aquest projecte.
Dit això, escolti, cadascú s’ha posicionat, ha manifestat la seva opinió. Jo respecto la posició
de tots els grups polítics, però també han d’entendre que el govern de la ciutat defensi el
projecte que entén que és el millor per a la ciutat de L’Hospitalet, i que és un projecte amb el
qual s’ha presentat davant de la ciutadania fa cinc mesos o més d’un any i uns mesos i que
va ser revalidat d’una forma important.
Per tant entenem que és important arribar a acords, a consensos. Estem disposats, i jo li
agafo aquests comentaris que ha fet la Sra. Ana González, hi estem disposats, és una
llàstima. Volem parlar, parlem les coses. Jo crec que podem parlar perfectament sempre i
quan arribem a algun punt, a un mínim comú denominador, perquè si estem radicalment en
contra de que, per exemple, vostè deia, nosaltres no volem un parc urbà, no volem que Can
Trabal es converteixi en un parc per a què la ciutadania el pugui gaudir, i que volem que
sigui una zona agrícola. Bé, és respectable.
Jo aspiro com a alcaldessa a tenir trenta hectàrees de zona verda més a la meva ciutat,
perquè crec que és necessari en una ciutat densa com és L’Hospitalet, amb tanta necessitat
d’espais lliures, crec que poder obtenir i aspirar a incorporar trenta hectàrees que en
aquests moments no podem gaudir ningú de nosaltres, crec que seria com a mínim un bon
objectiu.
Dit això, no em vull allargar més perquè penso que evidentment hi ha moltes mocions
encara. I aquest és un tema que segurament tindrem molt de temps per parlar, si realment
aquesta voluntat de parlar existeix, doncs per part de l’alcaldia, per part del grup socialista,
el grup que governa en aquesta ciutat, estem lògicament disposats a parlar, a dialogar, a
arribar a acords, com sempre hem fet. Intentar que aquest no sigui un projecte d’una part de
la ciutat, sinó que sigui un projecte de tots i de totes nosaltres. Penso que sempre que hem
anat de la mà, les coses han anat millor. Malauradament en aquest cas no hi ha un
consens. Lògicament s’ha vist en aquest propi Ple, i jo no descarto que en algun moment de
les nostres vides hem agafat una mica de ritme en trobar punts en comú, poguéssim arribar
a algun tipus d’acord per millorar les coses. Sempre tot és millorable, jo sóc la primera en
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ser molt crítica amb tot el que probablement fem des del propi govern, i aspiro a millorar les
coses. Per tant en aquest sentit sempre em trobaran.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 27 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb 14 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David
Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao 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, Sra./Srs. 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, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 28 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 28.-SOBRE L’APROVACIÓ D’UN PLA EXTRAORDINARI DE SUPORT AL
SECTOR DE LA RESTAURACIÓ. AJT/63071/2020
SRA. ALCALDESSA
Em sembla que qui la presenta és la Sra. Lozano.

SRA. SECRETÀRIA
Hi havia anunciada una esmena aquí.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha dues esmenes presentades. Té raó Sra. Secretària.
SRA. ALCALDESSA
D’acord, ara s’ha de posicionar primer la Sra. Lozano, si accepta o no aquesta esmena.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, entenc que es refereix al punt dels trasllats?

SRA. ALCALDESSA
Sí, efectivament.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, em sembla correcte precisar més i per tant, em sembla positiva l’aportació.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, quan vulgui pot començar a fer la presentació.
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SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. La pandèmia de la COVID-19, ha portat davant d’un mirall les nostres
febles estructures econòmiques i el sistema públic de salut i de serveis públics. La lluita
contra l’expansió del virus ha exigit mesures absolutament excepcionals, com les
contingudes als decrets de la declaració de l’estat d’alarma o l’adopció de diverses fórmules
de confinament de la població, que han requerit una acció de govern protectora de
l’ocupació i que evités la destrucció de teixit empresarial per reduir l’impacte sobre la majoria
de la població i afavorir una més ràpida recuperació econòmica, un cop superada la
pandèmia.
Malgrat que la Sra. Alcaldessa ens atribueixi sense fonament, és a dir, no voler saber res de
les empreses, aquesta moció deixa ben palès que L’Hospitalet En Comú Podem, estem per
la protecció de l’economia productiva i que per nosaltres és fonamental que ningú quedi
enrere, tampoc, els sectors empresarials de la societat i en conseqüència, utilitzar mesures
de suport a col·lectius com treballadores autònomes i empreses en seriós risc de tancament
que implica per tant, la possibilitat d’acompanyar-los en aquests moments molt complicats.
És una realitat objectiva que la desactivació econòmica que ha originat la pandèmia, la
disminució del consum, la reducció de les despeses de les famílies, les limitacions en
l’activitat derivades de mesures de salut pública que ha comportat la paralització dels
sectors complexes d’activitat, com és el cas del comerç o hostaleria però molt
assenyaladament en la restauració, han provocat una situació econòmica i social
dificilíssima entre amplis sectors de la nostra societat.
Cal prestar suport als sectors més afectats i la situació de la restauració és especialment
greu per aquestes diverses interrupcions en la seva activitat. Tot i comptar amb menys
recursos que la resta d’administracions, hi ha hagut, des del primer moment, una clara
voluntat de col·laboració des del món local per parar el cop amb mesures de diversos tipus.
Però l’existència de nous brots augmenten encara més, la incertesa i desconfiança donada
la falta de consens amb el sector, així com, sobretot, la inexistència d’una estratègia i
planificació clares dels ajuts per part del Govern de la Generalitat.
Per L’Hospitalet en Comú Podem, ara més que mai, cal cooperació i concertació. Són
necessàries mesures per preservar la salut pública, però cal igualment no carregar
exclusivament sobre els restauradors, els costos d’aquestes mesures. Necessitem un enfoc
més proactiu del govern de la Generalitat que no sembla tenir un projecte integral per
afrontar la pandèmia.
Per això, el decret arriba tard i malament. Tard perquè el sector es troba en risc des de feia
mesos i no necessita mesures pal·liatives, sinó un pla de rescat integral que combini
multiplicitat de tipologies d’ajuts des de subvencions, passant per polítiques de lloguers i
ajuts a les retribucions.
I malament perquè no ho fa ni amb diàleg, ni ho fa tampoc amb consens, amb un
plantejament conjuntural i superficial que no situa objectius a mig i llarg termini. Una
actuació reactiva que intenta reduir el malestar amb algunes mesures necessàries però
insuficients. L’Hospitalet En Comú Podem, tampoc compartim l’estigmatització d’un sector
que ha apostat per la reducció de riscos higiènics i sanitaris i plans de contingència vinculats
a la garantia de la prevenció de riscos, la seguretat i la salut.
Volem reiterar el nostre suport i reconeixement al sector i l’esforç d’adaptació que han fet
per a la represa d’una activitat de la qual depenen milers de llocs de treball i amb uns locals
imprescindibles per a la vida social i la cohesió dels pobles i ciutats també de L’Hospitalet.
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Per tot això, proposem instar el govern de la Generalitat a aprovar un pla extraordinari de
suport al sector. Reclamar al govern de la Generalitat que en cas de ser necessària la
pròrroga d’aquestes restriccions, aquesta sigui aplicada de forma dialogada i pactada amb
les entitats representatives dels sectors afectats. Instar el govern de l’Estat a l’ampliació
d’algunes mesures, com l’ajornament de tributs i cotitzacions socials; noves prestacions
extraordinàries de cessament d’activitat autònoma, ja sigui per suspensió de l’activitat o per
caiguda d’ingressos. Instar els governs locals a acordar amb la restauració local, el
lliurament a entitats socials i bancs d’aliments d’aquells productes que es poden malbaratar.
I per últim, donar trasllat al Ministeri d’Indústria Comerç i Turisme del gobierno, al govern de
la Generalitat, concretament, al Departament d’Empresa i Coneixement, com detallava
l’esmena que efectuava el grup socialista i a les entitats municipalistes de Catalunya, així
com, al Gremi de Restauració de L’Hospitalet. En definitiva, un abordatge integral que doni
una resposta consensuada i suficient a la difícil situació per la que travessa el sector. Moltes
gràcies.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias, Sra. Alcaldesa. Respecto de la moción 28 sobre el plan extraordinario de soporte al
sector de la restauración, el Partido Popular votará a favor. En lo referente al gobierno de la
Generalitat, yo creo que podemos hacer extensivos los argumentos que hemos utilizado con
anterioridad respecto a la moción en el mismo tema. La descoordinación entre los
departamentos, las filtraciones producto de las guerras electoralistas, la gestión poco
rigurosa a la hora de plantear las ayudas. Yo creo que son el resumen de la gestión que
está haciendo este gobierno de la Generalitat de cara, no solamente a los ciudadanos, sino
también al sector de la restauración.
Medidas extremas que además no dan resultado, en el sentido más estricto de la palabra,
porque anuncian una cosa y finalmente sigue siendo otra. Anunciaron un obligado cierre de
quince días y finalmente ha sido un mes dramático para los hosteleros de Catalunya.
Esperemos que si este plan que ustedes plantean a partir de ahora, un plan específico para
el sector de la restauración esté mejor gestionado que el anterior y no se les caiga la web,
porque al final, lo único que uno espera es que lo que realmente se le debería caer es la
cara de vergüenza, al gobierno de la Generalitat.
Respecto a las propuestas que ustedes hacen al gobierno del Estado, como le venimos
haciendo en los últimos plenos, ustedes forman parte del gobierno de España. Por tanto,
ustedes vienen aquí a plantear una serie de propuestas para que se hagan desde el
gobierno de España, pues háganlo. Una vez más, les recomendamos, como digo, ustedes
forman parte, ustedes lo plantean ya sea a través abiertamente de propuestas que se
pueden hacer desde sus diferentes departamentos, sus diferentes ministerios, o bien, a
través de una enmienda como ustedes han hecho ahora con el tema de la enmienda a los
presupuestos generales, con el tema de los desahucios.
Por tanto, si ustedes lo que quieren es ayudar, en este caso, a los hosteleros a nivel
nacional y en este caso en concreto de L’Hospitalet, lo pueden hacer con mucha facilidad
porque son el gobierno de España, rebajando y proponiendo enmiendas para rebajar la
presión fiscal de los hosteleros y de las familias.
Nosotros no creemos que la solución de la pandemia y la subsistencia de muchas familias,
al paso por la dramática crisis económica que estamos sufriendo, pues sea el aumento de
los impuestos como plantean ustedes, a las clases medias, el tema del IVA, la subida del
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IRPF, las cotizaciones a la Seguridad Social, el impuesto a las bebidas azucaradas, que
también impacta directamente con el sector hostelero.
Eso es un ejemplo. Pero y si hablamos el tema de la gestión pues podemos hablar del
retraso de los pagos en los ERTES. También el sector de la hostelería o por ejemplo sin ir
más lejos ya el colapso directamente del SEPE. Por tanto, yo creo que ustedes tampoco
pueden decir que su gestión se pueda presumir.
Desde el Partido Popular, entendemos que ahora mismo, lo que necesitan las empresas es
más liquidez y ayudas y rebajas en los impuestos para sobrellevar mejor esta situación. En
el caso de los hosteleros y el sector turístico son los que desgraciadamente han sufrido más
en Catalunya que en otros puntos de España, como decía en el anuncio anterior, en otros
puntos de España gobernados por el Partido Popular, en el caso de Madrid, no se ha tenido
que cerrar la hostelería y con un cincuenta por ciento de capacidad, se ha podido combinar
las restricciones sanitarias con la apuesta por la economía y el resultado ha sido positivo y
por tanto, no creemos que sea una situación sino es la ineptitud, en este caso, del gobierno
de la Generalitat. Por tanto, el Partido Popular está a favor de ayudas a los hosteleros y por
tanto, votaremos a favor. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Moltes gràcies. Sobre aquesta moció per afavorir el sector de la restauració, Ciutadans
donarem suport a tot el que sigui mesures i ajuts directes tal com hem proposat a la nostra
moció també, estarem d’acord, així que votarem a favor de la moció. Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Envers aquesta moció, nosaltres ens abstindrem. Bàsicament és
una moció on els Comuns han presentat dues esmenes que jo crec que eren positives
acceptar-les i fins i tot, també, havien sortit anteriorment a la moció de Ciutadans, obviant
complertament doncs que governen a l’Estat espanyol i que poden impulsar des del govern
de l’Estat espanyol, moltes mesures, per tal d’ajudar aquests sectors econòmics. Trobem a
faltar, des del govern espanyol que es donin ajudes als autònoms, en lloc d’ajudar a pujarles la quota. Trobem a faltar plans d’ajudes directes als sectors que pateixen les
conseqüències de la COVID.
No hem vist en cap moment, una moratòria del pagament de l’IVA i de l’impost de societats i
cotitzacions a les petites i mitjanes empreses amb dificultats econòmiques i tampoc hem
vist, en aquest període de la pandèmia del COVID, que vostès vulguin allargar el que seria
suspendre els lloguers i els subministraments energètics, als comerços que han tingut que
tancar durant el confinament i que en aquest moment, estan patint les conseqüències
econòmiques. Segurament i ho deia abans a la moció de Ciutadans, les diferents
administracions hem de fer molt més, els recursos que destinem no són suficients.
Possiblement no són suficients aquests 40 milions d’euros que va destinar la Generalitat de
Catalunya al sector però és molt més del que ha destinat el govern de l’Estat espanyol.
Jo crec que tampoc es tracta aquí de veure qui fa més o qui fa menys. Tothom tenim la
nostra responsabilitat, però aquesta moció a diferència de la que presentava Ciutadans,
únicament es basa en el què no fa la Generalitat de Catalunya i podem estar d’acord que
possiblement algunes qüestions s’han de reforçar però obvia completament, allò que es pot
fer des del govern de l’Estat espanyol.
Per tant, tot és millorable, totes les administracions han de fer més i per aquest motiu, com
no han volgut acceptar esmenes i com no és el mateix esperit, aquesta moció de la que
havia presentat Ciutadans, en aquest mateix àmbit, nosaltres ens abstindrem en aquesta
moció.
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SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Gracias Alcaldesa. Yo posicionaré, respecto a la moción número 28, al grupo municipal
socialista. El sector de la hostelería en nuestra ciudad es uno de los sectores que genera
mayor ocupación y mayor actividad económica y forma parte de un sector que aún es
mucho más amplio. Este sector del que hablo es el sector del turismo. La hostelería es parte
de esa cadena de valor que forman la restauración, hoteles, agencias de viajes, transporte
de pasajeros, la Fira, servicios auxiliares, como pueden ser, lavandería y muchos otros.
Todos ellos están sufriendo las consecuencias de esta crisis. Desde el Ayuntamiento
estamos trabajando mano a mano con el sector para intentar dinamizar la oferta de acuerdo
con sus negocios a estas nuevas circunstancias que han venido para quedarse.
Hemos dado asesoramiento permanente en todas las ayudas, medidas, restricciones que
han habido en el momento y seguimos haciéndolo. También hemos creado una campaña de
comunicación para incentivar el consumo de nuestros bares y nuestros restaurantes con el
servicio de take away, o el delivery, con videos gratuitos, a todos aquellos bares o
restaurantes que así lo han solicitado. También estamos realizando los trámites para
modificar la licencia y poder vender a domicilio y también estamos haciendo formación
permanente para la digitalización de dicho sector que es muy importante.
Seguimos trabajando en un futuro de nuevas rutas gastronómicas, en nuevos platos o
productos turísticos asociados a la gastronomía de la ciudad, e impulsar nuestra marca de
ciudad. El Ayuntamiento está con el sector en el peor momento, hemos estado con el sector
en el peor momento, estamos ayudando en el presente y estamos trabajando del futuro de
ellos pero necesitamos que la Generalitat de Catalunya, la cual tiene competencias, esté a
la altura de estas circunstancias. Que sepa gestionar Catalunya, que piense en todos los
catalanes y las catalanas y no tan solo en un tanto por ciento de ellos.
Que implante soluciones y medidas suficientes para ayudar a los sectores más afectados,
que gestione la crisis sanitaria con sentido común y poniendo a las personas en el centro de
todas sus políticas, de la reactivación económica y social. Nada de esto lo están haciendo,
toman decisiones sin sentarse con los sectores afectados y con medidas que el propio
sector califica de tomadura de pelo y de broma de mal gusto.
De verdad que necesitamos un cambio en Cataluña, los y las catalanas necesitamos un
gobierno de Cataluña que no deje a nadie atrás, tal y como está haciendo el gobierno de
España, el cual está tomando medidas, donde el centro son las personas, ejemplo, los
ERTOS, ejemplo, el ingreso mínimo vital, ejemplo aplazamientos de tributos, y de la
Seguridad Social y un largo etcétera. Pero en esta segunda ola, también es necesario que
amplíen dichas medidas para ayudar a los sectores más afectados.
Y solicitamos al gobierno de España, como no puede ser de otra forma, que amplíe dichas
medidas. Es por ello, que el grupo municipal socialista va a dar respaldo a esta moción
presentada por el grupo En Comú Podem. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
En primer lloc moltes gràcies a tots els grups municipals pel suport a aquesta moció que és
molt important per a un sector productiu com la restauració que en aquests moments,
travessava una situació especialment difícil. Alguna consideració respecte a les qüestions
que han aparegut durant els diversos torns de paraula. Té raó el Sr. Garcia quan diu que
nosaltres, des del govern de l’Estat, podem impulsar coses i així, efectivament, ho estem
fent. S’estan adoptant moltes mesures, molt positives, algunes ja han aparegut en el marc
d’aquest debat i per tant, no les reiteraré.
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Però això no vol dir que no puguem també impulsar mesures des del municipalisme. Des de
la proximitat, amb aquesta realitat productiva i des del contacte directe i la relació de
proximitat amb veïns i veïnes que desenvolupen la seva activitat en aquest sector i que
pensem que és un punt de vista complementari, molt necessari també, per millorar l’acció de
govern.
Jo entenc que el Partit Popular que té un altre concepte de municipalisme, doncs, li pugui
sobtar que des del món local, en lloc de jugar un paper exclusivament subordinat, en canvi,
apostem, per fer aportació amb perfil propi però amb una concepció del municipalisme com
la que és pròpia d’un projecte polític com el nostre, això és absolutament comú i corrent. I
miri una altra qüestió que crec que és molt molt important, ara vaig a fer una mica si m’ho
permeten de Sr. García ja que avui l’hem trobat a faltar, “no se puede soplar y absorber a la
vez”, o dit d’una altra manera, no es poden preveure contínuament ajuts i demanar també
contínues retallades tributàries, i una altra cosa és que adoptem mesures excepcionals, en
aquest context absolutament extraordinari i una altra és que vostès, la solució per a tot,
siguin les retallades tributàries. Perquè per tal de guanyar en drets de ciutadania, cal enfortir
l’estructura d’ingressos del sistema i en cas contrari, no es pot afrontar aquesta assistència,
als sectors productius que ho estan necessitant en aquests moments.
I una última consideració, la moció es refereix a l’acció del govern de la Generalitat,
fonamentalment perquè és el competent en aquest sector concret. La moció de Ciutadans
tenia una visió més amplia perquè afectava a altres sectors productius amb més
competència a càrrec de l’Estat i en canvi, això no es dóna al sector de la restauració, de la
mateixa manera.
Per tant, res més lluny de la nostra voluntat que entrar en una carrera de rates a veure qui fa
més o qui fa menys i per tant, no vull entrar en aquestes consideracions. Moltes gràcies.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy breve, decirle a la Sra. Lozano que evidentemente, en temas de modelo económico a
aplicar a la ciudadanía no nos vamos a poner de acuerdo.
Por tanto, nuestra política es totalmente opuesta a la suya. En cualquier caso, nuestro
sentido del municipalismo es más práctico, el hecho de que si nosotros podemos plantear
alguna propuesta que sea efectiva a nivel municipal, llevarla cabo de manera municipal, de
manera casi inmediata, mucho mejor que plantear a nivel municipal algunos planteamientos,
de los que no tenemos competencia y entonces entendemos que lo mejor es hacerlo, o a
través de nuestros grupos parlamentarios, ya sea a nivel autonómico o a nivel nacional o si
me permiten ustedes que son gobierno, para nuestra desgracia, entonces tienen vía directa
con el gobierno para poder llevar a cabo todas aquellas mejoras que ustedes consideren.
Por tanto nuestro sentido del municipalismo seria práctico.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 28 de l’ordre del dia,
que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra. Ramírez Pérez, regidora del grup
polític municipal del PSC, i ha estat acceptada pel grup proponent, que s’aprova amb
esmenes amb 21 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío
del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito,
M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de
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Cs, Sra./Srs. 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, estant absent el
Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“L’actual escenari de pandèmia internacional i la consegüent situació d’emergència sanitària
ocasionada pel COVID-19 ha constatat les febleses de les nostres estructures econòmiques
i ha posat en risc el sistema públic de salut i dels nostres serveis públics.
La rapidesa en l’evolució del virus, a escala nacional i internacional, ha requerit de l’adopció
de mesures excepcionals per fer front a aquesta conjuntura com van ser els diferents
decrets de declaració d’estats d’alarma i el confinament de la població. La normativa estatal
adoptada ha tingut com a objectiu estabilitzar l’ocupació i evitar la destrucció de llocs de
treball i de la capacitat productiva del teixit empresarial. Per fer front a aquesta situació, el
Govern de l’Estat va posar en marxa una bateria de mesures per donar suport al teixit
productiu i social, minimitzar l’impacte negatiu i aconseguir sostenir una base sobre la qual
impulsar al màxim l’activitat econòmica. Mitjançant diferents reials decrets llei s’ha
implementat un conjunt de mesures de suport a la liquiditat, laborals i de sosteniment de
rendes: suport als autònoms i empreses, pròrrogues dels expedients de regulació temporal,
suspensió d’execucions hipotecàries, transferències extraordinàries a les comunitats
autònomes, etc.
La situació del sector econòmic de la restauració és especialment greu, ja que van veure
interrompuda la seva activitat a causa de les mesures de contenció de la pandèmia
decretades pel Govern i fins i tot molts que no es van veure obligats a suspendre l’activitat, o
l’han reprès després de l’estat d’alarma, han vist reduïda la seva facturació per la contracció
de la demanda i les limitacions imposades a causa de la COVID-19, sense que la seva
situació a dia d’avui hagi millorat.
Els ens locals, en primera línia de la resistència, han suspès el pagament de taxes
d’ocupació de domini públic, l’exempció o minoració de la taxa d’instal·lació de taules i
cadires, l’ampliació dels terminis de pagament de taxes i impostos municipals, les
subvencions a activitats econòmiques locals, etc. Amb menys recursos que la resta
d’administracions però amb voluntat i esforç han intentat pal·liar l’impacte en el sector.
Els nous brots de la COVID-19 han fet que el govern de la Generalitat suspengui novament
aquestes activitats temporalment amb la incertesa de si aquestes restriccions seran
suficients per frenar els contagis. Una suspensió sense acord ni consens amb el sector i
sense cap planificació en el repartiment dels ajuts. La manca de diàleg amb el sector ha
generat inseguretat i desconfiança, en un moment en que és necessària la cooperació i la
concertació.
El decret llei aprovat pel Govern de la Generalitat que reparteix els costos entre arrendadors
i arrendataris faculta els titulars dels negocis a iniciar una negociació amb els propietaris o
propietàries dels immobles per establir, de mutu acord, una rebaixa de l’import de la
mensualitat, és una mesura reactiva a les mobilitzacions del sector. És d’una gran
incompetència emprendre la suspensió de l’activitat de la restauració sense contemplar un
paquet de mesures compensatòries. El Govern de la Generalitat, com en altres actuacions,
opera sense cap estratègia i apedaçant mesures en funció de la intensitat de la
reivindicació. Cal denunciar que el decret del Govern de la Generalitat arriba tard i
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malament. Tard perquè el sector de la restauració es troba en risc alarmant des de fa mesos
i no requereix de mesures pal·liatives sinó d’un pla de rescat profund i de gran abast i que
combini les subvencions no reemborsables, les polítiques de control i rebaixa de lloguers i
els ajuts a les retribucions de treballadores i treballadors. Malament perquè no ho ha fet amb
diàleg amb el sector i perquè el seu plantejament és conjuntural i epidèrmic i no estructural i
amb objectius a mig i llarg termini.
Tampoc no compartim l’estigmatització que s’ha fet del sector el qual ha complert amb
mesures per a la reducció de riscos higiènics i sanitaris i amb plans de contingència de
prevenció de riscos i seguretat i salut.
Reiterem el suport i reconeixement al sector i l’esforç d’adaptació que han fet per a la
represa de l’activitat amb el risc de milers de llocs de treball i uns locals imprescindibles per
a la vida social i la cohesió dels pobles i ciutats.
Per tot això, el Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal de
L’Hospitalet En Comú Podem-ECG acorda:
Primer.- Instar el Govern de la Generalitat a aprovar un Pla Extraordinari de suport al Sector
de la Restauració que contempli ajuts econòmics per a la recuperació i reactivació de
l’activitat econòmica, pagaments a proveïdores i retribucions laborals així com la rebaixa o
control dels lloguers que paguen al sector de la restauració.
Segon.- Reclamar al Govern de la Generalitat que en el cas que sigui necessària la
pròrroga d’aquestes restriccions, aquesta s’aplicarà previ diàleg i acord amb les
associacions i sindicats del sector.
Tercer.- Instar el Govern de l’Estat a l’ampliació de mesures com l’extensió de l’ajornament
dels tributs i de la Seguretat, noves prestacions extraordinàries per cessament de l’activitat
per a les persones autònomes que hagin de suspendre l’activitat o amb una caiguda
d’ingressos que posi en risc de fallida el seu negoci
Quart.- Instem els governs locals a acordar amb el sector de la restauració local el
lliurament a entitats socials i bancs d’aliments d’aquells productes que es poden malbaratar.
Cinquè.- Traslladar els presents acords al Ministerio de Industria, Comercio y Turismo del
Govern de l’Estat, al Govern de la Generalitat, Departament d’empresa i coneixement, i a les
entitats municipalistes de Catalunya, així com al Gremi de Restauració de L’Hospitalet.”

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 29 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

MOCIÓ 29.-PER A FRENAR LA PROLIFERACIÓ DE LES CASES D’APOSTES.
AJT/63077/2020
SRA. ALCALDESSA
Em sembla que la presentava el Sr. Moreno, però hi havia una esmena que volia presentar
Ciutadans que no sé si és així.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Teníem una petita esmena en el punt nou, on es parla del terme ludopatia substituir-ho pel
terme joc patològic.
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SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
No ens costaria res acceptar l’esmena, però realment crec que són conceptes que es
refereixen a la mateixa problemàtica i per tant, no l’acceptaríem ja que crec que estem dient
el mateix.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Bé després a l’argumentari, els hi diré que no és exactament el mateix. Gràcies Alcaldessa.

SRA. ALCALDESSA
No quedaria acceptada la proposta i el Sr. Moreno té ara la paraula per presentar.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. A principis d’aquest mes es va aprovar al Consell de Ministres, el
nou Reial Decret Llei que regula i limita la publicitat del joc que proposa tota una sèrie de
mesures que regulen la publicitat de les cases d’apostes, que fins ara, no tenien cap tipus
de regulació específica. Entre les mesures que s’han aprovat a nivell estatal hi destaquen
per exemple, la prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de llocs
d’aposta en suport audiovisual o la prohibició de patrocinis en equipacions esportives.
Aquestes mesures, com és evident, tractant de posar fi al que era una anomalia en la
regulació publicitària. No hi havia cap tipus de límit per publicitar un servei o producte que
està generant problemes molt greus a moltes famílies. És un fet contrastat que les
problemàtiques relacionades amb les addiccions al joc, tenen greus conseqüències socials i
són especialment sensibles entre la població jove.
L’Observatori Espanyol de Drogues i Addiccions i els informes de la Direcció General
d’Ordenació del Joc, donen unes dades cada cop més alarmants per posar sobre la taula
algunes d’elles, em vull referir, a un parell que per a mi són importants.
Més del 83% de les persones que juguen o aposten online a Espanya tenen una edat entre
els 18 i els 45 anys, però són els joves entre els 18 i els 25 qui més augmenten la taxa de
joc i apostes cada any. Les dades comparades dels últims deu anys indiquen una tendència
molt més preocupant. Tots els indicadors ja siguin números de jugadors actius, no jugadors,
quantitats ajustades al volum de negoci del sector, la despesa en publicitat de les cases
d’apostes, suposen en tots els casos uns nivells entre el doble i el triple en l’últim any. Des
de ja fa uns anys el sector del joc i les apostes s’està estenent sense una regulació estricta
que limiti la seva activitat, generant cada dia més addiccions i patologies relacionades amb
el joc.
Cada cop, els operadors d’apostes inverteixen més en publicitat. Han proliferat sense
limitacions, els espots televisius de ràdio o premsa, les xarxes socials i sobretot, s’estan
inserint als barris populars i treballadors, precisament on hi ha més precarietat econòmica i
més dificultats per accedir a una feina estable amb un salari digne on el jovent té menys
expectatives de futur. És precisament a aquests barris on pitjors conseqüències té aquesta
pràctica i on l’administració tant estatal, com l’autonòmica i local ha d’intervenir per revertir
aquestes situacions. Ara ja, amb una regulació estatal que fa de paraigües legal per poder
regular tot aquest sector.
Per la situació exposada, proposem en aquest Ple, tot un seguit d’acords que demanen a
Generalitat i Ajuntament que recolzin amb polítiques que són de la seva competència, la
materialització del Reial Decret 11/2020, en lo relatiu a la limitació de la publicitat i
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proliferació del joc i les cases d’apostes de la nostra ciutat i establir des dels àmbits
administratius, polítiques que conscienciïn la problemàtica que genera el joc patològic.
No em vull estendre més, crec que tots coneixem la problemàtica que genera el joc. Tots
coneixem les dades. Tots coneixem la situació i per tant, espero el recolzament de tots els
grups municipals perquè es tracta d’una problemàtica molt seria que genera patologies
greus que a més té un abast molt ampli perquè qualsevol pàgina a Internet és un
bombardeig de publicitat constant, molt difícil per cert de delimitar i tot el que estigui a les
nostres mans per poder posar fre, s’ha de fer.
Pel temps que tenim per presentar mocions, donaré per a prioritzar els 14 acords que ja
estan inclosos a les mocions i que entenc que tots els grups ja els coneixen. Així que res
més, moltes gràcies.

Essent les 15:08 hores, abandona la sessió la Sra. Lluïsa Carmona i Martínez, regidora
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

Essent les 15:10 hores, abandona la sessió el Sr. Antoni Garcia i Acero, portaveu del
grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Des del Partido Popular votaremos a favor esta moción. Creemos
que todas aquellas medidas que vayan encaminadas a reducir o eliminar directamente los
problemas de ludopatía, son positivas. Por tanto, votaremos a favor, no sin antes hacer
unas consideraciones.
Respecto al grupo proponente, nosotros entendemos que está bien que desde el
municipalismo y en este caso, desde el gobierno de la Generalitat, se adopten medidas
oportunas para minimizar esta situación que pueden vivir muchas familias y que realmente
llegan a provocar situaciones dramáticas.
Pero también entendemos que ustedes tienen cierta responsabilidad como gobierno de
España, sin ir más lejos, el ministro Garzón es además, miembro de su partido político y por
tanto, yo creo que lo que también puede hacer es contribuir a este conjunto de medidas que
ustedes proponen ahora, que nos parecen positivas pero también, nos parece un poco,
bueno, que intenten esconder la cabeza bajo el ala, intentando evitar su responsabilidad.
Porque yo, lo que creo es que ustedes pueden hacer desde el gobierno del Estado, como
digo, desde el gobierno del Ministerio del señor Garzón, es regular de una manera más
ambiciosa.
Hace poco se aprobó el Real Decreto de comunicaciones comerciales en las actividades del
juego. Creemos que podría haber sido mucho más ambicioso y mucho más restrictivo a la
hora de, sobretodo, con el tema de los menores que no lo ha sido y por tanto, nosotros
creemos que ustedes, durante años, se les ha hecho propuestas para minimizar esta
situación y ustedes han tardado dos años en aprobar por ejemplo, este Real Decreto.
En cualquier caso, durante estos dos años creemos que se ha perdido un tiempo
importante. El ministro Garzón ha traicionado a los jóvenes porque les prometió que se
protegería frente a la ludopatía de manera urgente y ha cedido a las presiones externas,
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incumpliendo sus promesas, a día de hoy, como en el caso de la publicidad del juego en
horario juvenil. Por tanto, yo creo que están bien todas estas medidas que ustedes
proponen pero también les pedimos desde el Partido Popular que sean responsables y que
regulen de una manera más ambiciosa y erradicar entre todos, esta lacra social. Muchas
gracias.

Essent les 15:13 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Antoni Garcia i Acero, portaveu
del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gràcies. Des de Ciutadans estem a favor de l’esperit d’aquesta moció. Recordem que des
del nostre grup polític, ja vam presentar una proposta en aquest Ple municipal per actuar
contra les addiccions socials. Tot i que la considerem incompleta i que té un articulat
llarguíssim, ja que obvia un element que les entitats d’afectats, fan molt d’èmfasi, com és el
factor digital de gran incidència especialment entre els joves.
En aquest sentit, també creiem que la moció no està prou treballada amb les entitats
d’afectats, com consta en el punt 9, ja que s’utilitzen termes que fa anys que estan superats
perquè estigmatitzen el col·lectiu de persones afectades i em refereixo a aquest terme de
ludopatia, que des de fa dècades, es parla més de visions socials relacionades amb el joc o
joc patològic, tal i com defensen les pròpies entitats d’afectats per aquest tipus d’addiccions
socials.
Per això, nosaltres, havíem fet aquesta esmena per tenir un llenguatge inclusiu i respectant
les necessitats i les demandes del col·lectiu d’entitats socials que estan defensant els seus
drets, respecte a les addiccions socials i per això, presentàvem aquesta esmena. Gràcies.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies, Sra. Alcaldessa. Des del grup municipal d’Esquerra, compartim amb L’Hospitalet
en Comú Podem, que cal treballar per pal·liar els efectes de les persones a l’addicció al joc i
les seves conseqüències. Però sembla que aquesta és una moció pensada en clau estatal i
per a algunes comunitats i sense conèixer massa la realitat del joc a Catalunya.
Volem recordar, i és important tenir clar quin és l’abast de les competències de la
Generalitat de Catalunya en matèria de joc, les quals, no abasten el joc online, és
competència de l’Estat espanyol i que en aquests moments, és el tipus de joc que provoca
més addiccions entre els nostres ciutadans. I sobretot, cal destacar, el perjudici per als
joves, la facilitat en l’accés de l’aposta a tot hora i des de tot arreu on hi ha cobertura i és
sobretot, que el govern de la Generalitat i el nostre Parlament no poden intervenir, ja que és
competència exclusivament estatal.
Efectivament, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, atorga competències exclusives sobre el
joc i apostes que es realitzen dins de l’àmbit territorial de Catalunya, és a dir, es coneix com
a joc essencial que és diferent de l’anomenat joc per Internet o joc online, que és
competència de l’administració central de l’Estat i està regulat per la Llei 13/2001.
Catalunya, en exercici de les seves competències, té una llei del joc la 15/1984, que atorga
competència per la planificació i per això, ha aprovat un catàleg i també ha aprovat la
planificació per un decret que és de l’any 2004 i modificat a l’any 2015 restringint molt més
tota aquesta normativa. Per què arribat aquí dit això, pel que fa als acords proposats hem de
fer uns matisos respecte de totes les accions que insten cap al govern de la Generalitat.
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Comentar primer que la normativa catalana abans esmentada, estableix exclusivament que
es poden fer apostes presencials als bingos, casinos i salons de joc, per tant, a Catalunya
no s’autoritza en establiments específics d’aposta anomenades casa d’apostes com tampoc
es permet la seva comercialització en els establiments d’hostaleria, ni en els bars, a
Catalunya ja s’ha limitat la distància entre els bingos a mil metres entre ells.
També s’ha delimitat el nombre de bingos màxim 75, avui només és de 53 oberts, respecte
al màxim. Casinos màxim quatre, salons de joc màxim 125. També s’ha de demanar,
evidentment, una autorització per organitzar i comercialitzar l’activitat i complir uns requisits.
Aquesta tramitació de l’autorització, sempre és preceptiu tenir l’informe de l’ajuntament
corresponent perquè la futura ubicació d’aquest establiment, s’ajusti, evidentment, als usos
urbanístics aprovats pels ajuntaments. També hi ha un registre d’empreses organitzadores i
comercialitzadores. També respecte de la prevenció, està prohibit fer apostes que atemptin
contra els drets i les llibertats, està prohibit fer apostes sobre temes de caràcter polític i
religiós, sobre fets virtuals o què no respectin els drets.
En l’àmbit de la prevenció del joc, s’hi incorporen més col·lectius de gent vulnerable. Hi ha
un registre de persones que tenen prohibit l’accés i s’estableix un control molt estricte en
l’accés als establiments i també en les campanyes de joc.
En definitiva, la conclusió d’això és que la llei catalana és una de les més restrictives envers
les legislacions d’altres comunitats autònomes. Han liberalitzat les llicències de les cases
d’apostes, no aquí, i on aquestes cases s’han multiplicat de manera exponencial.
A Catalunya el que no hem pogut fer és incidir, des de Catalunya, sobre el lloc online o
sobre el joc a Internet, és el principal problema, avui en dia, en el tema de l’addicció al joc i
sobretot per part dels joves.
Jo, el que demano i des del nostre grup, demanem al govern espanyol i concretament al
ministre de consum que legisli d’una vegada en aquest sentit i de forma integral i no només
respecte a la publicitat. Quan ho han fet han posposat l’entrada en vigor al dia 1 de maig, el
tema de captació de clients, de prohibició de comunicacions comercials en xarxes socials. I
si no son capaços de legislar d’aquesta manera i només respecte d’una part molt parcial,
que ens transfereixin les competències.
Per tot el que hem dit, des d’Esquerra ens abstindrem en aquesta moció. Moltes gràcies.

Essent les 15:19 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Lluïsa Carmona i Martínez,
regidora del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Sra. Esplugas, el ministro Garzón, lleva once meses en el cargo, no dos
años, igual que el resto del gobierno, lo digo porque no sé si el tiempo pasa muy rápido,
pero el gobierno se constituyó al principio del 2020 y ha tenido algunas ocupaciones que
usted conoce bien durante estos meses, que seguramente han hecho que algunas cosas
que se hubieran querido hacer el primer día del mandato, no se hayan podido materializar.
En cualquier caso, para posicionarnos sobre esta moción, yo empezaría por mostrar una
cierta sorpresa por dos motivos. Primero, porque citan ustedes como hilo argumental el fin
de la ley de la selva en que se había convertido el tema de les casas de juegos y apuestas.
Dicen ustedes, la aprobación del Real decreto el pasado 3 de noviembre que nosotros
subscribimos al cien por cien como parte del gobierno de España que somos sin hacer
ninguna enmienda ni nada y que regula, según su título, las comunicaciones comerciales de

…/…

160

las actividades de juego. La verdad es que me cuesta ver qué tienen que ver con este Real
Decreto alguna de las propuestas que ustedes traen como puntos de acuerdo.
Y en segundo lugar, es que hombre, no hace tanto, que aprobamos una moción respecto
del tema de juegos y apuestas en este Pleno. Estamos trabajando en el cumplimiento de la
misma, pero en ese debate ya explicamos la regulación existente en Cataluña y las
previsiones que incorpora la propia normativa municipal, pues pensábamos que eran
suficientes para hacer frente a esa posible, que no se ha dado todavía, proliferación de
casas de juegos y apuestas y que no vemos muy claro que los puntos que propone esta
moción, mejoren mucho la regulación existente.
Así pues, votaremos por puntos, en el bien entendido, de que sí que nos parece un tema
importante, compartimos la preocupación por esos datos alarmantes, a los que se refería el
Sr. Moreno y que pese a esas consideraciones previas, nos parece bien que se pueda
avanzar en algunas materias.
Por tanto, votaremos, lo siento, Sra. Secretaria porque la diversidad de puntos es bastante
grande, pero bueno, voy a intentar explicarlo bien. Votaremos a favor de los puntos cuatro,
cinco, seis, siete, nueve y catorce. En contra de los puntos uno, ocho, diez, once y doce y
nos abstendremos en los puntos, en el resto, que son el dos, el tres y el trece. Y explico
básicamente por qué votamos en contra de los puntos mencionados. El resto de
abstenciones y de los votos a favor se explican por sí solos, en cualquier caso, en contra
votamos porque no entendemos por qué proponen ustedes, 200 metros lineales de las
casas de apuestas y de los centros educativos cuando nuestra propia norma, como
ayuntamiento, con las diferentes limitaciones que incorpora, creemos, que es más
restrictiva.
Tampoco compartimos el tema de la publicidad que marca el punto diez porque creemos
que era necesaria una modificación de ordenanzas que el Real Decreto marca lo que se
pueda hacer y lo que no se puede hacer y ningún operador, puede saltarse las prohibiciones
que estipula y por tanto, no depende de que cada ayuntamiento adopte su ordenanza a ese
Real Decreto.
Tampoco vemos necesario hacer modificaciones para simplemente la distancia de casas de
apuestas y centros deportivos, porque como decía antes, creemos que nuestra ordenanza
de establecimiento de concurrencia pública, ya limita mucho las posibilidades junto a la
imposibilidad de dar más licencias que establece el Decreto de 2004 de la Generalitat y su
posterior modificación. Y que además, sin que exista de momento ninguna situación de
hecho que justifique el hacer una suspensión para hacer las modificaciones, como ustedes
piden, eso en cambio sí que nos haría correr un riesgo importante porque esas nuevas
limitaciones que ustedes proponen, que yo no las veo amparadas en ninguna norma de
rango superior y las ya existentes en nuestra ordenanza, podría ser objeto de interposición
de recurso por parte de los reguladores, cosa que actualmente, si la mantenemos cerrada,
no nos puede pasar.
Por tanto, hay que tener muy claro, cuando se abre un melón de este tipo, porque el riesgo
puede ser superior al pretendido beneficio.
Y tampoco creemos que el Ayuntamiento pueda establecer, ni en sus procesos de
contratación pública ni en sus bases de subvención, ni tenga forma de poder comprobarlo,
las limitaciones que ustedes proponen. Porque sin ser experto en la materia, diría que es un
planteamiento de dudosa legalidad. Yo no veo en este Real Decreto que sustente ese
planteamiento, modificando la ley de contratos o la ley de subvenciones, con lo cual, poco
recorrido tendrían esas modificaciones. Muchas gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
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Vull fer referencia a alguns dels temes que s’han comentat, intento ser breu per les hores
que són.
En primer lugar, Sra. Esplugas, desde del ámbito estatal en lo que llevamos gobernando
que no es ni un año, ya hemos aprobado una ley marco que da amparo a todas las políticas
que se pueden desplegar desde distintos ámbitos y una limitación efectiva de la publicidad
del juego.
Creo que el argumentario hubiera servido antes de la aprobación de la ley pero es que la
ley, ya se ha aprobado, que por cierto, si se ha perdido el tiempo en estos dos años que
usted dice, que en todo caso, serían nueve meses, yo la pregunta es, qué han estado
haciendo ustedes durante los últimos cuarenta años.
Al Sr. Jesús Amadeo, a la Sra. Batalla, yo entiendo, el sector digital es muy complejo, eso lo
sabemos y por eso, de alguna manera, hemos aprobado esta regulación para incidir en algo
que realmente es muy complejo controlar. Pero lo que no podemos hacer, es decir, como
limitar la publicidad en redes o el juego en redes es muy complejo, mientras, pues no
hacemos nada o mientras, desde los distintos ámbitos administrativos, no hacemos nada,
es decir, creo que no es opción quedarse de brazos cruzados desde nuestro ámbito
administrativo, esperando que nos llegue una especie de milagro que acabe con el juego
online.
Tenemos una problemática de hace mucho tiempo que nadie ha abordado y que ahora que
damos un paso desde el gobierno, para poder abordar esta problemática, nos encontramos
con que no es suficiente, con que ya, pero es que esto no está bien regulado. Es decir, el
tema está en que, es decir, en nueve meses que llevamos gobernando, se han hecho pasos
importantes que no se habían hecho hasta ahora.
Y la referencia que hacía el Sr. Jesús Amadeo, hablar de ludopatía, creo y lo digo desde mi
humilde opinión, creo que no es ofensivo, es identificar una realidad y una realidad
necesaria para poder intervenir en ella. Mis referencias al juego patología, ludopatía,
realmente es indistinta y el único propósito es referenciar una problemática que creo que
hay que atajar.
Y al Sr. Alcázar, lo que tienen en común, el Real Decreto Ley con los acuerdos que tratan
de poner freno que creo que hacía la pregunta, creo que lo único que tienen en común y
creo que es lo importante, es que tratan de poner freno a la problemática que hemos
identificado en la moción. Es decir, no hay que buscar más conexiones si no identificar una
problemática y ver desde los puntos de vista, tanto legales como políticos, qué podemos
incidir e intentar evitarla.
Y nada más, respecto a las abstenciones y votos en contra, evidentemente, lo lamento, que
algunos de los grupos municipales, no se sumen o algunos se sumen parcialmente y que en
todo caso, no planteen alternativas para abordar la problemática desde las administraciones
públicas. Si toda referencia es que el Estado lo regule pues miren es que el Estado ya lo ha
regulado ahora nos toca a nosotros pensar en el despliegue político para poder seguir
incidiendo, mejorar la situación que vivimos a causa del bombardeo publicitario de las casas
de apuestas y de los problemas que está generando en nuestros barrios. Nada más,
muchas gracias.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
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Sí, gracias Sra. Alcaldesa, seré rápida. En cualquier caso, creo que tenemos en mal
concepto del tiempo porque ni nosotros hemos estado 40 años en el Gobierno y ustedes
tampoco han estado dos años. En cualquier caso, ya le digo, a nivel personal que se me ha
hecho largo, estos nueve meses y parece que sean dos años.
En cualquier caso, el problema de si se ha hecho poco o nada o mucho, es que es el
problema del Sr. Garzón, propiamente, es que dijo que iba a hacer un montón de cosas, que
iba a ser súper ambicioso a la hora de proponer cambios legislativos para abordar este
tema.
Si el problema no viene por el resto, si el problema viene por ustedes, que han sido muy
ambiciosos, como con todo, a nivel general, a nivel político y que luego, cuando llegan al
Gobierno, pues parece que esas prisas y esa ambición, se queda un poco en el cajón.
Entonces, simplemente es decirle eso, que el problema no viene por nosotros, el problema
viene por ustedes mismos, que ustedes se ponen el listón muy alto y que finalmente, no
hacen lo que decían que iban a hacer y así frustran a un montón de gente. Muchas gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Una qüestió molt, molt breu, que el Sr. Moreno parlava que ell creia que segons la seva
opinió, parlar de ludopatia no és estigmatitzar. I a la meva primera intervenció, jo defensava
que la moció havia estat, no estava prou treballada amb les entitats socials que estan lluitant
en aquest sentit i això, ho ha confirmat perquè que ell cregui que aquest terme no està o no
discrimina, no vol dir que les entitats socials no ho defensen. Pot parlar si vol amb
l’Associació catalana d’addiccions socials que precisament parla de que aquest terme,
estigmatitzar les persones que estan patint aquestes addiccions socials. Moltes gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Per tancar el debat. Sra. Sonia Esplugas, es algo que sí que igual llevamos nosotros en la
sangre que es que nos gusta apuntar alto. El problema es que si apuntamos alto y llegamos,
entonces estamos supongo, que la intervención suya, hubiera sido que lo único que
hacemos es limitar las libertades, y no sé cuántas más, se le ocurran, cuando plasmamos
todo lo que decimos. El problema es que si rebajamos la intensidad de la normativa
entonces es que nunca llegamos hacia donde nos proponemos. Entonces está claro que
hagamos lo que hagamos, al final, le va a parecer mal.
Al Sr. Jesús Amadeo, le reitero, yo no digo, es decir, y en toda la moción no se hace
referencia a la figura del ludópata, sino que se identifica la ludopatía como un equivalente al
juego patológico, es decir, yo lo que decía es que la única referencia que hacemos a la
ludopatía es para identificar una problemática que hay que abordar, simplemente eso. Nada
más, muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 29 de l’ordre del dia,
que s’aprova parcialment, i s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de
la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a)Acords PRIMER, VUITÈ, DESÈ, ONZÈ i DOTZÈ han estat rebutjats amb 14 vots en
contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez
Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga
Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; amb 7 vots a
favor dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo
Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG,
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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, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle,
regidor del grup polític municipal de Cs.
b)Acords SEGON, TERCER i TRETZÈ han estat aprovats i renumerats amb 7 vots a
favor dels representants de Cs, Sra./Srs. 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 19 vots d’abstenció
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’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz,
Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents presents en el
moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Cs.
c)Acords QUART, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ, NOVÈ i CATORZÈ han estat aprovats i
renumerats amb 21 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín
Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David
Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants de Cs, Sra./Srs. 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 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;
assistents presents en el moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel
García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Dimarts passat, 3 de novembre, es va aprovar en el Consell de Ministres el nou Reial decret
llei de Publicitat del Joc. Aquest RDL incorpora una sèrie de mesures molt importants com la
prohibició dels bons de benvinguda, la limitació dels anuncis de jocs d’apostes i atzar i la
prohibició dels patrocinis en equipaments esportius, entre altres. Tot això ve a posar fi a “la
llei de la selva” existent que havia provocat el bombardeig constant de publicitat en tota
mena de mitjans i espais publicitaris.
Actualment hi ha uns 911.218 usuaris actius a les cases d’apostes, segons l’últim Informe
Trimestral del Mercat del Joc Online (1T 2020, un 65’54% més que en el mateix segment de
2016), sent alarmant en els sectors juvenils. No sols correspon a les apostes esportives,
també a pòquer, casino i bingos virtuals. A més, durant aquests últims anys la despesa en
publicitat està sent molt important fluctuant entre els 300 i 145 milions. A Espanya hi ha més
de mig centenar d’empreses amb llicència en el negoci online i presencial.
El joc patològic és un trastorn que figura entre les addiccions de tipus comportamental en
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les classificacions mèdiques i psicològiques, i que té especial incidència en els sectors
poblacionals més precaris. Consisteix en la pèrdua del control del comportament en relació
al joc que es caracteritza per tenir greus conseqüències per a les persones com problemes
acadèmics, laborals, econòmics, socials o legals associats al joc, així com al seu entorn més
pròxim. A més, no hem d’oblidar que no fa falta ser un ludòpata per a tenir un problema amb
el joc. S’estima que 1 de cada 4 jugadors que ha jugat en els últims 12 mesos presenta
algun tipus de problema amb el joc (roba diners, s’endeuta, juga compulsivament, etc.).
Es tempta a la classe treballadora, que normalment no pot accedir a un treball estable donat
l’enorme atur crònic, al fet que arrisquin les seves rendes guanyades en treballs precaris. No
és estrany que en els barris i localitats on menys renda hi ha, sigui on les polítiques
neoliberals, més efectes negatius causin a través de les cases d’apostes. Aquestes afecten
especialment la joventut i als barris més humils, on la falta d’expectatives, d’un futur estable
i la falta d’alternatives d’oci és el brou de cultiu perfecte per a dosis ràpides d’adrenalina on
aconseguir diners sense esforç.
Tampoc és admissible que les cases d’apostes augmentin dia a dia els seus beneficis i
deixin a les famílies i al conjunt de la societat l’obligació de costejar íntegrament el
tractament de les persones a les quals han enganxat. És de justícia, per tant, augmentar la
contribució que els beneficis d’aquestes empreses han de fer al conjunt de la societat
perquè es pugui tractar de manera eficaç a les persones addictes al joc i perquè es puguin
investigar aquests mecanismes i prevenir futures addiccions, així com prendre mesures que
posin fre a l’expansió d’aquesta mena de locals i garantir des de les institucions el dret a
l’oci.
De manera física o a través d’Internet, el que s’amaga darrere de cada aposta és el mateix:
la falsa realitat que podem generar riquesa amb poc esforç. El que no compten és que el
benefici d’un dia és la pèrdua de l’altre, i que fins i tot aquesta pèrdua en molts casos pot ser
encara major.
És el moment que les diferents institucions adaptin la normativa a la realitat social,
econòmica i tecnològica de l’activitat del joc abans que es converteixi en una xacra sense
retorn.
Plantegem en aquesta moció una sèrie de mesures, en l’àmbit municipal i supramunicipal,
per a atallar aquesta problemàtica i garantir el dret a l’oci digne i accessible.
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. Instar el govern autonòmic a col·laborar amb els governs locals, per tal de posar en
marxa centres socials gestionats directament per la joventut on puguin desenvolupar un oci
digne i sostenible, que potenciï el coneixement, l’esport, la cultura i les arts.
2. Instar el govern autonòmic a limitar la concessió de noves autoritzacions de joc per a
cases d’apostes presencials en funció de la taxa de població.
3. Instar el govern autonòmic que prohibeixi les terminals d’apostes esportives en salons de
joc, bingos, casinos i bars.
4. Instar el govern autonòmic que implementi regularment plans d’inspecció a les cases
d’apostes presencials per a augmentar els controls i prevenir l’accés a les persones menors
d’edat. Així mateix, es realitzaran programes de formació de la Policia Local sobre l’aplicació
de la normativa i les infraccions més habituals relacionades amb les apostes i el joc.
5. Instar el govern autonòmic, en col·laboració amb les entitats locals, a realitzar activitats
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informatives en els centres educatius, en el marc de la prevenció d’addiccions generades
pel joc i les apostes, per a informar dels riscos i problemes de salut pública.
6. Instar el govern autonòmic que realitzi i publiqui informes periòdics sobre la localització
geogràfica de les cases d’apostes presencials atenent criteris socioeconòmics de la població
local.
7. Instar el govern autonòmic a reconèixer la ludopatia com a problema de salut pública i
garantir els recursos públics en els plans de prevenció i rehabilitació de la ludopatia en el
marc del sistema públic de salut amb l’objectiu d’accelerar l’accés i millorar la qualitat del
servei.
8. Instar el govern local a garantir el dret a la cultura i l’esport, mitjançant l’impuls d’activitats
i centres artístics, culturals i esportius accessibles per al conjunt de la població sense que
pugui operar cap mena de discriminació socioeconòmica.
9. Donar trasllats dels següents acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, als grups
polítics del Parlament de Catalunya, a la Federació d’Associacions de Veïns de l’Hospitalet i
a les associacions de veïns de la ciutat.”

PARTIT POPULAR DE L’HOSPITALET
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 30 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.

MOCIÓ 30.-SOLICITANDO MEJORAS PARA LA GUARDIA URBANA DE L’HOSPITALET
DE LLOBREGAT. AJT/63012/2020
SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Ayuntamiento de L’Hospitalet, tiene la competencia y la
responsabilidad de velar por la seguridad de los vecinos y vecinas, hecho que implica que la
dotación de la Guardia Urbana de L’Hospitalet, tenga todo aquello que precise para llevar, el
buen desempeño de su labor ordinaria.
Nuestro objetivo en la administración local es que estos profesionales desarrollen su trabajo
en las mejores condiciones laborales para evitar poner en riesgo su integridad y la de los
vecinos.
Nadie duda de la complejidad y el riesgo que supone el ejercicio de su responsabilidad, por
lo que es imprescindible organizar y gestionar de forma eficaz, las labores diarias que
permitan conseguir los objetivos de efectividad y de seguridad ciudadana.
Lejos de conseguir trabajar en las mejores condiciones, tanto laborales, como materiales en
los últimos años, la situación se ha venido deteriorando todavía más. Esta lamentable
situación ha provocado que una gran parte de los agentes de la Guardia Urbana, se sienten
olvidados y superados por la gestión que se está viviendo y desarrollando desde la propia
jefatura de policía, sin que nadie de la propia área de convivencia y seguridad ciudadana,
haya puesto fin a la sensación reiterada de desidia.
Desde el Partido Popular, creemos que es necesario poner en valor el trabajo que
desarrollan las fuerzas y cuerpos de seguridad y en especial, nuestra Guardia Urbana local,
que desarrolla un excelente trabajo como agentes de proximidad.
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No es la primera vez que el grupo municipal, presenta una moción para mejorar las
condiciones de la Guardia Urbana, hecho que evidencia que las promesas que se van
haciendo de manera reiterada por parte del equipo de gobierno, quedan en simples
palabras y no se materializan las situaciones comprometidas. Concretamente, ya en enero
del año 2019, el Partido Popular presentó una moción y en aquel entonces, el concejal que
tenía la responsabilidad, argumentaba por ejemplo, respecto al tema del reglamento de la
segunda actividad, que el reglamento estaba ya en la última fase y como no podía ser de
otra manera, para darle solución, cuando ha pasado el tiempo y las cosas siguen como
están.
Este gobierno municipal empezó la legislatura diciendo que tenía una firme intención de
mejorar la estructura y la organización de la Guardia Urbana, pero lo cierto, es que está muy
lejos de mejorar. Las reivindicaciones persisten, parecen haberse perpetuado, sin que se
ponga solución. Podríamos hablar de los días que se prestó servicio con menos patrullas de
las necesarias. Los servicios a los que tardan dos horas en llegar y a los que simplemente
no se va porque no hay efectivos, el desmantelamiento de la unidad yanqui para cubrir la
falta de efectivos en otras unidades y que todavía no está activada esa unidad, policías
indefensos por la falta de apoyo.
Si se complica la situación derivada de alguna falta de efectivos, demoras en el pago de las
horas extras, los desequilibrios económicos respecto a otros agentes de otros municipios
por los mismos servicios. La mala imagen exterior, respecto a otros policías locales, provoca
que las plazas internas ofertadas no se cubran todavía. Como decía, no hay un reglamento
de segunda actividad, falta política de conciliación, los turnos son estancados y con pocas
posibilidades de cambio.
El plus de peligrosidad está por debajo de otras ciudades muy próximas. El material está en
mal estado, los cascos están caducados, chalecos obsoletos, no hay unidad canina como
existe en otras grandes ciudades o la falta de cobertura en la tasa de reposición. Dichas
problemáticas son claramente el ejemplo de una deficiente organización interna que
provoca una falta de motivación y el interés de muchos agentes que quieren marcharse a
otros municipios.
La falta de efectivos y la falta de material necesario se unen al hecho de tener unas calles
con falta de iluminación, hecho que provoca pues una sensación que aumenta con el tema
de la seguridad.
Esta situación también condiciona, la sensación de inseguridad percibida por los
ciudadanos. Pasan los años y el barómetro de la ciudad siempre apunta la inseguridad y la
falta de seguridad, como uno de los problemas mayoritarios, año tras año y la situación de
inseguridad que se vive en determinadas zonas y plazas de la ciudad, no hacen otra cosa
que enquistar los problemas mencionados que tenemos desde hace años en esta materia.
Debemos sumar también la mala imagen de los coches abandonados que hay en la ciudad.
Por todo ello el Partido Popular propone, en primer lugar, instar al equipo de gobierno a
reorganizar la jefatura de la Policía Local, de tal manera que permita la modificación del
actual funcionamiento interno de la Guardia Urbana de L’Hospitalet. En segundo lugar,
instamos al equipo de gobierno municipal a establecer un calendario de cumplimiento de los
acuerdos alcanzados con los sindicatos. En tercer lugar, instar al equipo de gobierno
municipal a actualizar después de quince años, el plus de peligrosidad, dados los cambios
significativos -finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

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. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
En esta moción, como viene siendo habitual, el Partido Popular insiste en confundir
seguridad con convivencia y civismo. Una moción en la que se hace eco de unas
necesidades planteadas por una sección sindical que introduce elementos que tienen más
que ver con prácticas incívicas y de convivencia que insistimos, se deben abordar desde
otros ámbitos que no desde los estrictamente policiales.
De esta moción votaremos a favor del punto dos, ya que resulta imprescindible establecer
un calendario de cumplimiento de los acuerdos alcanzados o que puedan alcanzarse con
los sindicatos. Esto resulta más que evidente y es absolutamente necesario, pero votaremos
en contra del resto.
El primer punto, porque para reorganizar la Guardia Urbana, o cualquier otro departamento,
es imprescindible elaborar una relación de puestos de trabajo y nos consta que algunas
secciones sindicales se han ofrecido a ello desde el conocimiento y desde la experiencia.
El tercer punto, también lo votaremos en contra porque consideramos que las cuestiones
que plantea, se deben abordar desde del convenio colectivo que está en estos momentos
negociándose y no desde un pretendido convenio sectorial que es excepcional a la mayoría
de trabajadores y trabajadoras de este Ayuntamiento y porque consideramos que sólo
desde lo colectivo se pueden asumir acuerdos y derechos de mayorías.
Queremos transmitir a la Guardia Urbana, nuestro reconocimiento y agradecimiento por su
labor. Por ello, creemos firmemente que la mejor manera de abordar sus reivindicaciones es
desde el convenio colectivo que fortalecerá el compromiso del conjunto de trabajadores y
trabajadoras del Ayuntamiento con la ciudad de L’Hospitalet.
Nuestro espacio político tiene larga experiencia en negociaciones colectivas. En sumar
acuerdos que beneficien a la mayoría y si algo hemos aprendido de todo ello, es que la
unión hace la fuerza y en derechos laborales, la historia nos enseña que es el único camino.
Votaremos a favor de los traslados también. Muchas gracias.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Ràpidament, nosaltres recolzem la moció, la votem a favor. Gràcies.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Des d’Esquerra Republicana portem mesos i mesos fiscalitzant la feina del govern municipal
i com el govern municipal estructura i gestiona i organitza el cos de la Guàrdia Urbana de
L’Hospitalet.
Cal dir, que tot i que el regidor de l’àrea de Seguretat i Convivència no ens ho ha posat
massa fàcil amb respostes poc clares o amb ajornaments, hem formulat desenes i desenes
de preguntes en relació als acords incomplerts, sobre l’ús inadequat del cos per a finalitats
que no els corresponen. Sobre els pagaments endarrerits, la desatenció de trucades, els
serveis en els torns de nit i els dies destacats, com les nits de Sant Joan, sobre les unitats
especials o sobre el material que utilitzen els i les agents del cos, així com, de les proves
PCR que reclamen.
A més coneixeran que en les darreres setmanes, el sindicat majoritari de la Guàrdia Urbana
de L’Hospitalet s’ha reunit amb els diferents grups municipals per exposar-nos les seves
preocupacions. Unes preocupacions que en la gran majoria des d’Esquerra Republicana
compartim.
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És obvi que alguna cosa està fallant i cal que s’hi doni solució. Una solució que passi com
reclamen per una bona organització del cos, fent-lo eficaç i professional per poder donar
resposta als reptes actuals, fent de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet, una policia
democràtica i de proximitat. Cal asseure’s a parlar amb els actors implicats, amb els i les
agents del cos que són l’essència. Escoltar-los, conèixer què és el que els preocupa i
comunicar-los com es planifica i s’organitza el cos.
No pot existir, com anuncien, una disparitat en les ordres per manca de comunicació entre
l’escala jeràrquica. El cos policial de la segona ciutat de Catalunya ha de ser professional i
exemplar.
No tenim cap dubte que els i les agents de la Guàrdia Urbana, amb la seva vocació de
servei públic, volen respondre als requeriments de la ciutadania, de manera professional i
organitzada, adaptant-se a les realitats canviants de L’Hospitalet.
Ara, cal que els dirigents i els màxims responsables de la Guàrdia Urbana, agafin aquest
compromís. Cal repensar i adaptar l’actual forma de funcionament de la Guàrdia Urbana per
evolucionar a l’hora que ho fa la societat.
Pel que fa als incompliments dels acords, no es pot tolerar que un regidor titlli de “vagos,
gandules y coge bajas” als i les agents, quan protesten per la falta de compromís dels alts
dirigents polítics a l’hora de complir acords.
Aquesta, ja els assegurem nosaltres, no és pas la solució. Com proposa la moció, cal
establir un calendari per assegurar el compliment dels acords signats. Tot destacant que ja
fem tard.
Per últim, cal reconèixer i agrair, la feina feta per la Guàrdia Urbana, com ja hem fet en
alguna ocasió en aquest Ple, sobretot en els darrers dies arran de la pandèmia. Tanmateix,
aquest agraïment no pot quedar aquí, cal revisar, entre d’altres coses, el plus de perillositat
que no s’actualitza des de fa quinze anys. I com deia abans, cal adaptar-se, en tot moment,
a les noves circumstàncies i les noves circumstàncies, que ara són que som en alerta 4 per
terrorisme o pels riscos que comporta la pandèmia mundial de COVID-19.
Per aquests motius, tot exposant les preocupacions que els i les agents ens han fet arribar i
intentant donar-los veu en aquest Ple, votarem a favor d’aquesta moció. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
El Partit Popular ens porta aquí una nova moció d’aquestes de batedora. Ho mesclen tot, les
reclamacions salarials dels agents, la negociació col·lectiva, la percepció d’inseguretat, la
falta d’enllumenat, els cotxes abandonats, la unitat canina.
Tot plegat, llegim aquí, una moció, i es queden tan amples. Anem a veure, tots volem les
millors condicions per a la Guàrdia Urbana i amb això estem treballant. El Partit Popular
s’esmerça en demanar coses que ja tenim. A veure, Sra. Esplugas, no nos pida más
material, si todos los vehículos están renovados, son nuevos, los coches, las motos son
eléctricas, no contaminan. La Guardia Urbana tiene vestuario nuevo, tiene una central de
comandament que es la envidia de la mayoría de ciudades metropolitanas y ha tenido un
equipamiento anti-Covid que no ha tenido ninguna otra policía en Cataluña.
A ver si usted toma ya buena nota porque cada vez que hace una moción en el Pleno, nos
explica que hay unos cascos caducados y unas armillas caducadas. Venga usted a verlas y
le enseñaremos lo que tenemos y le enseñaremos de paso la central de mando, sin ningún
problema.
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Mire, nosotros hemos abordado un plan de reorganización de la Guardia Urbana desde el
año 2019, desde el mes de junio, y ¿cómo lo hemos hecho? Pues primero, para organizar
algo hay que tener más agentes y usted tiene una falta de memoria importante, antes ha
hablado de que parecía que llevaban cuarenta años en el gobierno, con siete ha sido
suficiente para que la tasa de reposición de esta Guardia Urbana, de todas las fuerzas de
seguridad del Estado y de la administración pública, en general, se haya resentido.
Cuando ustedes estaban gobernando, la tasa de reposición era más que negativa, ahora, y
usted acaba de leer un texto, en el que miente, esta tasa de reposición, ahora mismo, es
favorable. En veinticuatro meses, vamos a tener 86 agentes de la Guardia Urbana. Durante
siete años, ustedes, no fueron capaces de autorizarnos más que a 21 y por razones de
extrema necesidad. Cada dos o tres jubilaciones cubríamos una alta. Por tanto, dejen de
hablar de tasa de reposición negativa porque no tienen ni idea de lo que está diciendo. En
estos momentos hay más agentes, más jóvenes y estamos apostando por la feminización.
Sobre el tema del material, ya le ha contestado, no creo que necesite mucho más, pero le
insisto en que venga a verlo porque usted toca de oído, como algunos músicos que no
acaban de afinar.
En el tema de la policía en general, además de reorganizar la Guardia Urbana, estamos
intentando que quien tiene la competencia en Catalunya que es la Generalitat, también
ponga agentes en la calle. Que quien se había descapitalizado de verdad, además de la
Guardia Urbana, son los Mossos d’Esquadra. A partir del trabajo desde la alcaldía se han
conseguido 50 Mossos más, eso quiere decir, que en un año, hemos conseguido tener en la
calle, 111 policías más de los que teníamos a fecha de las elecciones municipales de 2019.
Si a usted le parece poco, le repito, 111 agentes de policía más en la calle, de forma
efectiva, ese era nuestro primer objetivo y nuestra primera prioridad, muy por encima de sus
tasas de reposición que ya fueron no cero, si no muy negativas.
En estos momentos, usted habla de inseguridad, es cierto que hay una percepción de la
ciudadanía negativa y estamos combatiéndola, pero tenga en cuanta una cosa y esto es
importante, en estos momentos, y son datos de los Mossos d’Esquadra, no son míos, la
ciudad está un 17% por debajo de delitos de lo que estaba en 2018-2019, y una cosa muy
importante, este verano hemos tenido presencia, no solamente de esos 111 policías, sino
de unidades “ARRO” y “BRIMO” de la policía autonómica, que nos han prestado un servicio
extraordinario y todo eso ha redundado en una mayor seguridad en la ciudad.
Todo esto, explicarlo en cinco minutos, es un poco complicado, pero sería bueno que
tuviesen esa información. Yo me he prestado esta semana a hacer esta reunión, no se ha
podido hacer, ayer tuvimos reunión con las secciones sindicales, acaban de enviar una nota
que ustedes pueden leer a través de su correo electrónico en el que hablan que les queda
una tarea complicada por delante pero es ilusionante, con jefatura y estamos ante cambios
operativos y estructurales que con el apoyo de la plantilla será posible. Mire lo acaba de
escribir UGT y SPL, no lo acabo de decir yo, por tanto, también es importante que lo miren.
Claro que hay muchos retos por conseguir y sobre el tema de la negociación colectiva y
después me extenderé en la réplica, se pactaron siete acuerdos, de los cuales, cinco están
en funcionamiento quedan dos, uno la reorganización y el séptimo acuerdo que es el plus,
pero primero va el buey y después va el carro, y con esto lo dejo, en la réplica tendré
ocasión de poder contestar también al Sr. Mombiela. Gracias.

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

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
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Gracias, Sra. Alcaldesa. Mire, Sr. Castro, a mí lo que más triste me pone, es que ustedes
sean incapaces de manifestar cualquier atisbo de crítica. Ya lo digo yo que ustedes, como
es el caso, estén diciendo todo el día que ni todo es tan fantástico ni toda está fatal, pero
digo yo que si hay dos agentes importantes en este tema son, uno, la percepción de
seguridad por parte de los vecinos, que barómetro tras barómetro aseguran que la gente se
siente insegura en L’Hospitalet, por tanto, tenemos unos protagonistas que dicen que se
sienten inseguros y otros, que son los que tienen que atajar esa inseguridad que dicen que
se sienten indefensos.
No creo yo que la mejor solución y la mejor manera de abordar la situación de la Guardia
Urbana, sea que se les llame “gandules y coge bajas”, entonces, yo, lo que les propongo, es
que lo único que tienen que hacer es cumplir. Lo que intento, es hacerles entender que la
buena Guardia Urbana pasa por estar reconocida por parte de los mandos, lo que no nos
ayuda, es tener una jefatura dividida, con peleas internas, cuando se convocan reuniones y
el jefe de la guardia urbana no va, y por un momento, dice que estaba excusado porque
estaba indispuesto pero en la segunda reunión parece que estaba, pero lo que no quería es
estar en la reunión.
Entonces, si de algo ha servido la moción del Partido Popular, en el día de hoy, es para que
ustedes hayan convocado otra reunión con los sindicatos y finalmente se haya conseguido
poner “fil a l’agulla” a los acuerdos que ya estaban comprometidos, bienvenida sea la
moción del PP, aunque se rechace.
En cualquier caso, nosotros lo que hacemos es hacer de altavoces, en este caso, por un
lado de la ciudadanía, que como le digo está reclamando más medios de seguridad y por
otro lado, altavoces de los agentes de la Guardia Urbana que se sienten indefensos ante la
situación.
Usted me habla que somos la envidia del Área Metropolitana con respecto al tema de la
Guardia Urbana, que tenemos unos coches y unas motos, que por cierto, no se utilizaban,
que estaban ahí metidas en el garaje, porque no había agentes que las pudiera utilizar. Pero
podemos hablar que es una realidad de los chalecos caducados, de los cascos caducados.
Usted me habla del tema del COVID, dónde están los PCR que se les hace, dónde están las
pruebas PCR que se hacen a los guardias urbanos, a día de hoy, según me consta, hay
guardias urbanos que están en su casa porque han dado positivo y al resto de agentes no
se les hace PCR, a lo mejor son asintomáticos pero están patrullando por la ciudad.
Respecto a la tasa de reposición ustedes llevan dos años gobernando, eso sí lo tengo claro
-finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

Essent les 15.49 hores, abandona la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

Essent les 15:51 hores, abandona la sessió la Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.
SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, se le ha acabo tiempo. Es que no sé si no ve el cronómetro en la pantalla.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Em sap greu que el Sr. Castro hagi deixat la seva resposta a la meva intervenció pel final
perquè no podré fer rèplica al què digui. En qualsevol cas, sol·licitarem aquest pla de
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reorganització de la Guàrdia Urbana de L’Hospitalet, on presumeix que hi ha agents joves i
que estem feminitzant el cos, doncs, preocupem-nos per cuidar-los.
Els sindicats ens ho traslladen i sortim al carrer i només hem de veure als agents joves que
estan desitjant trobar alguna plaça en qualsevol altre cos policial o en qualsevol altre policia
local perquè no se’ls respecten les condicions laborals perquè es veuen, com deia la Sra.
Esplugas abans, indefensos.
Jo ja he dit que no entraria en el text de la moció, en el debat sobre la seguretat i la
convivència i el què agrairia en aquest torn d’intervenció que ara té el Sr. Castro, és que es
centrés en els punts de la moció, en els punts que votem a la moció, i no tant en el text
expositiu i en la feina que es fa o no es fa des del Departament d’Interior, que com ja ha dit
també, ja ha portat més agents a la ciutat. Gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Més mitjans i en millors condicions laborals i això, miri, dels 7 acords, primer acord,
increment de les hores extres en un 16%; segon acord, increment dels judicis en un 50%;
reglament de mobilitat horitzontal aprovat; comissió de vestuari tancada; reglament de
segona activitat.
Sra. Esplugas, el último informe de la asesoría jurídica, infórmese bien, es del sábado día
21 de noviembre de 2020, el último informe, por tanto, vendrá cuando acabe todo el
procedimiento, no me haga como con los quioscos que quiere usted que en un Pleno se
apruebe todo, sin tener en cuenta los procedimientos.
El Reglamento dio pie en febrero a abrir el tema de la reorganización y empezamos por las
unidades especiales. La unidad Yanqui no se ha disuelto jamás, eso es otra mentira que
acaba de decir usted aquí, jamás. Lo que pasa es que está muy minvada, quedan siete u
ocho agentes, y por tanto, se ha reorganizado completamente. Desde febrero ha habido
reuniones, incluso durante el período COVID, con los sindicatos, prácticamente cada quince
días. Esta moción no ha favorecido ninguna reunión con las secciones sindicales. Desde
septiembre, ahora, llevamos ya seis, o sea, no sé exactamente de dónde saca usted esta
historia.
En el tema de la reorganización, ningún problema, quedaremos un día y les explicaremos
aquello que ya les hemos explicado a los sindicatos, con la participación de ellos que es lo
que pretendemos además.
En el tema de la estructura de mando, este año han salido, cabos nuevos, sargentos nuevos
y subinspectores nuevos, y me parece que eso también hay que valorarlo y usted todo eso
lo obvia.
Sobre la negociación colectiva, ya lo ha dicho el grupo de los Comunes, el Pleno no es el
espacio de negociación colectiva. No neguemos ni substraigamos ese espacio a los
sindicatos y al comité de empresa. No creo que aquí tengamos que adoptar condiciones
laborales a base de mociones.
Sobre la cuestión de la seguridad ciudadana y las competencias, Sr. Mombiela, eso está
claro que no hace falta que yo se lo explique.
Sobre el tema de los datos objetivos, Sra. Esplugas, el barómetro dice lo que dice y
estamos muy preocupados, pero las encuestas de victimización del Área Metropolitana nos
ponen tres puntos por debajo de la media del Área y los datos de los Mossos, nos ponen
muy por debajo de otras ciudades, ténganlos también en consideración.

…/…

172

Por último, yo no he dicho nunca “gandules, ni coge bajas” y ya anuncié, en la última
reunión, que estoy dispuesto a poner una denuncia contra aquellos que han afirmado que
yo he dicho eso en una reunión y ahora les incluyo a ustedes dos, si es que finalmente la
pongo. Muchas gracias.

Essent les 15:54 hores, s’incorpora a la sessió la Sra. Rocío del Mar Ramírez Pérez,
regidora del grup polític municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Sr. Castro, ¿me está amenazando?, es lo que estoy interpretando. Me estoy haciendo
eco de un comunicado público de los sindicatos de la Guardia Urbana.

El Sr. Castro Borrallo intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, por favor.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Estoy diciendo lo que están diciendo los sindicatos. En cualquier caso, usted habla de no sé
qué metropolitana y tal. Yo también le quiero recordar la encuesta que ha hecho también el
sindicato de la Guardia Urbana, respecto al tema de lo que están haciendo en el cuerpo, y lo
cómodos que se sienten y lo protegidos que se sienten por parte, tanto de la regiduría,
como la de la propia jefatura.
Mire Sr. Pepe Castro, nosotros que casualidad que cada vez que nosotros presentamos una
moción, al poco tiempo viene usted diciendo que ya se está ultimando, que pasó con los
quioscos y ahora pasa con la Guardia Urbana.
Nosotros, yo creo que tenemos telepatía entonces, porque yo no entiendo qué manera de
plantear las mociones que justo cuando el Partido Popular presenta justo en ese mismo
mes, parece que avanzan las negociones.
En cualquier caso, usted lo que está diciendo es que desde el mes de septiembre, por
ejemplo, han habido más de seis reuniones con los sindicatos de la Guardia Urbana. Pues
me parecen muchas para el poco provecho que se está sacando, me parecen muchas
porque están haciendo comunicados y están reivindicando una serie de mejoras, que en
muchos de los casos, en la mayoría de los casos, no son económicas, no son unas mejoras
económicas sino que son mejoras organizativas. Por tanto, a veces, con los mismos
mimbres, se pueden hacer cosas diferentes y se puede mejorar e incrementar la motivación
de los agentes de la Guardia Urbana.
Usted ha estado hablando de políticas de feminización. Ustedes pueden hacer un protocolo
de temas de conciliación, porque a día de hoy, según lo que nos cuentan, no existe un
protocolo de conciliación. Entonces hay una serie de medias, una serie de mejoras que se
pueden hacer y no necesitan, necesariamente, incrementar la partida para la Guardia
Urbana o incrementarles, reivindicaciones económicas, sino que son medidas organizativas.
Entonces viendo que pasa el tiempo y no se organiza, están peleados toda la jefatura, pues
al final lo que nosotros entendemos, que lo más sensato es cambiar la jefatura e intentar
reorganizarla de otra manera. Eso es lo que estoy diciendo, Sr. Castro. Entonces, usted me
dice que hacen reuniones, pues poco productivas son porque a la vista está que por un
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lado, los barómetros de la ciudad están diciendo constantemente que la seguridad es uno
de los principales problemas que tiene L’Hospitalet, y por otro lado, tenemos a los agentes
de la Guardia Urbana, que son los protagonistas que también están diciendo lo mismo.
Entonces, usted, en lugar de intentar hacer alguna pequeña autocrítica diciendo, oye, pues
vamos a intentar mejorar esto, no, pelotas fuera, diciendo que somos la envidia de la
Guardia Urbana de otros municipios. Pero si cuando se ofrecen plazas interadministrativas,
no quiere venir ni Dios -finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

Essent les 15.57 hores, s’incorpora a la sessió el Sr. Jesús Amadeo Martín González,
regidor del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, creo que ha tenido tiempo suficiente como para hacer…

El Sr. Castro Borrallo intervé sense tenir la paraula.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Castro, no tiene la palabra. Creo que ha tenido tiempo suficiente para expresar y
defender su moción y también ha tenido el tiempo, seguramente, todos piensan que
insuficiente, pero han tenido el tiempo suficiente para poder, bueno, explicar cada una las
propuestas.

SRA. SECRETÀRIA
¿El posicionamiento del PSC es en contra?

SRA. ALCALDESSA
Es en contra, ¿sí?

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Sí.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 30 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada i s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts de la seva
part dispositiva, amb el resultat següent:
a)Acords PRIMER i TERCER 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 9 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el
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moment de la votació, estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del
grup polític municipal de Cs.
b)Acords SEGON i QUART han estat rebutjats amb 14 vots en contra dels representants
del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar
Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos
Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo,
M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao i amb 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, Sra./Srs. 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, estant
absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 31 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal del Partit Popular de
L’Hospitalet.

MOCIÓ 31.-EN CONTRA DE LA LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LOE (LEY
CELAÁ) Y A FAVOR DEL CASTELLANO COMO LENGUA VEHICULAR EN LA
EDUCACIÓN. AJT 63038/2020
SRA. ALCALDESSA
Té la paraula Sra. Esplugas y tranquilidad. Sra. Esplugas.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. La llamada Ley Celaá, que está ultimando el Ministerio de Educación que ya está
en el Senado, supone un ataque directo para la libertad educativa de las familias y vulnera
los principios constitucionales. Entre los diferentes ataques que supone la implementación
de la Ley Celaá, nos encontramos que el español o el castellano dejará de ser, en el
Estatuto, la lengua vehicular en las escuelas.
A instancias de las enmiendas presentadas por Esquerra Republicana, se elimina el
castellano como lengua vehicular, cambiando la redacción de la ley, si bien es cierto que la
enmienda no supone, no suprime el segundo y el cuarto de los puntos de la citada
disposición adicional, establece respectivamente que al finalizar la educación básica, todos
los alumnos y las alumnas deberán alcanzar el mismo dominio equivalente a la lengua
castellana y en su caso, la lengua cooficial correspondiente.
Y que tanto en la materia de la lengua catalana, castellana y la literatura como la lengua
cooficial en la literatura, deberán impartirse en las lenguas correspondientes. La citada
supresión de la consideración del español como lengua vehicular en todo el territorio,
supone una grave pérdida de derechos para el conjunto de los españoles.
Unidas Podemos ha llegado a asegurar que la inmersión lingüística es el mejor sistema para
la cohesión social y la igualdad de oportunidades, dando a entender de una manera
eufemística que es lo bueno para las familias y los castellanoparlantes, algunos escasos de
recursos, muchos de ellos, procedentes de otras comunidades autónomas, seguramente
con una historia de emigración andaluza en Cataluña.
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La exclusión del castellano como lengua vehicular en la escuela catalana para el gobierno,
para sus socios, argumentan razones de cohesión social y está compasada para la realidad
del uso social de la lengua. Según los datos, este mismo año, el castellano es la lengua
mayoritaria de los catalanes. Si preguntamos a los catalanes sobre qué lengua consideran
como su lengua propia, el 45% de los encuestados elige el castellano frente el 40% que
opta por el catalán o un 10% que no opta ni por una ni por otra. Un equilibrio que no refleja
ni la escuela catalana, ni por ejemplo los medios públicos donde el catalán es la lengua
preferente.
La educación es un servicio público de interés social por lo que las administraciones
públicas tienen el deber de garantizar la efectividad del derecho a la educación y la dotación
de las suficientes plazas escolares para la red pública, a su vez, si nos ajustamos al
derecho de igualdad de oportunidades, en lo concerniente en el ámbito de la dirección del
centro escolar, consideramos que se constituye uno de los ejes básicos en lo relativo a la
adjudicación de las plazas.
Por todo ello, desde el Partido Popular, instamos al gobierno de España a paralizar la
tramitación de la Ley Orgánica, Ley Celaá, para consensuarla con la comunidad educativa.
Dos, instar al gobierno de España a garantizar el derecho a recibir la enseñanza en
castellano, en todo el territorio nacional.
Tercero, instar al gobierno de España a blindar el castellano como lengua vehicular en todo
el territorio nacional, sin perjuicio de las lenguas cooficiales, en las diferentes comunidades
autónomas.
Cuarto, instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a mostrar su apoyo a los centros educativos
concertados y a la educación especial y quinto, dar traslado. Gracias.

Essent les 16:01 hores, abandonen la sessió les Sres. Laura Garcia Manota, Rocío del
Mar Ramírez Pérez i Mª. Ángeles Sariñena Hidalgo, regidores del grup polític municipal del
Partit dels Socialistes de Catalunya.

L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Sí, Sra. Sonia Esplugas, Unidas Podemos ha dicho que el modelo de
inmersión lingüística es el mejor para las familias. Eso citaba y eso le reitero, y además se lo
reitero sin ningún eufemismo, para nosotros la inmersión lingüística es el mejor modelo para
la comunidad educativa en Cataluña, sí lo es.
Como comprenderá vamos a votarle en contra la moción, supongo que ya lo imaginaba pero
bueno por si acaso voy a explicar la negativa a su propuesta en este Pleno.
Agradezco, eso sí, que traiga al Pleno esta moción para poder debatirla y tener la
oportunidad de explicar cuáles son las claves de una ley que tiene un objetivo muy claro, y
es la apuesta por fortalecer la educación pública en toda su extensión.
No voy hacer demasiadas referencias a la cantidad que vamos a llamar las inexactitudes o
imprecisiones a lo largo de su exposición, porque agotaría los minutos en tener que ir
desmintiendo pues todos los bulos que va replicando.
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Y creo que no vale la pena, porque a estas alturas ya todo el mundo sabe que ni se limita la
libertad ni se impone una ideología comunista en los centros, ni queremos acabar con el
castellano, ni la cantidad de absurdeces que va propagando la derecha en los medios de
comunicación o, en este caso, en un Pleno. Dedicaré este espacio en darles unas claves,
que no conoce con tanto humo en los medios y que es relevante que conozca.
Primero, no queremos acabar con la privada ni con la concertada. Queremos prohibir que se
subvencionen colegios privados que segregan per sexo, porque nos parece una barbaridad
que en 2021, se separe la educación por razón de género. Es más no sólo eso, sino que
queremos promocionar que todos los centros educativos públicos, concertados y privados
incorporen medidas para desarrollar la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
Segundo, un dato que entenderá muy bien. En España sólo el 67% de la oferta educativa es
de titularidad pública, ¿sabe cuál es la media europea?, el 90%. Tan europeístas que son,
¿en esto no le gustaría semejarse a Europa?
Tercero, proteger lo que para nosotros ha sido un éxito de modelo en la inmersión
lingüística, como le comentaba. La Ley plantea volver al modelo de inmersión, que funcionó
en España hasta el 2013, cuando fue revertida por el ministro que saltó a la fama por querer
españolizar a los niños catalanes, ese sí que es el modelo de éxito.
Por cierto, hablaba de consenso, me explica el consenso que hubo entonces con la
aprobación de la Ley Wert, el modelo de inmersión lingüística ha demostrado seguramente
un éxito en Cataluña y no reconocerlo es simplemente no ver una realidad. Es más, hay
comunidades autónomas monolingües que tienen menor conocimiento y técnica del
castellano que en Cataluña. La inmersión lingüística garantiza el conocimiento de las
lenguas que coexisten. Por cierto, es un mandato constitucional garantizar este derecho y
nuestro espacio, mal que le pese, va a defender siempre, el carácter plurilingüe de nuestro
país como una riqueza y un bien a proteger.
Cuarto, reforzar la prácticamente inexistente oferta educativa pública para la educación de 0
a 3 años. Las escuelas infantiles deberían ser un pilar en el sistema educativo y hoy, no le
estamos dedicando los esfuerzos necesarios. Y por último, la matraca de la concertada,
quizá con una parodia del comportamiento de la derecha y de los voceros de su partido en
este tema, se entienda mucho mejor. Ayer por la noche rescaté un tuit que se hizo viral y
que con bastante ironía explica, de forma muy acertada y muy sencilla, la actitud de la
derecha con la reforma educativa en lo que concierne a la educación concertada.
Leo literal el contenido del tuit, abro comillas: “un amigo me llama para comer, yo pido el
menú del día, él pide langosta y caviar, acabamos de comer y me dice que paguemos a
medias. Le digo que no, que cada uno pague lo suyo. Mi amigo se levanta y empieza a
gritar comunista, libertad para comer langosta y hasta aquí la explicación del cabreo de la
derecha con la reforma educativa”, cierro comillas.
Es que además de una derecha que se dice así misma liberal en lo económico y que el
Estado cuanto menos intervenga mejor porque limita libertades, ahora resulta que cuando el
Estado limita el concierto a la privada por segregar por razón de sexo o de género, también
estamos atacando las libertades. ¿En qué quedamos?, es la máxima de ustedes, de
socializar las pérdidas y privatizar los beneficios.
Acabo. Habéis construido una campaña fundada en bulos en nombre de la libertad, pero la
libertad, Sra. Esplugas, no es segregar por sexos, ni es sufragar con dinero público los
colegios privados. Libertad es garantizar el derecho a una escuela pública de calidad para
todos y para todas. Gracias.
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Essent les 16:05 hores, s’incorporen a la sessió, les Sres. Laura Garcia Manota, Rocío
del Mar Ramírez Pérez i Mª. Ángeles Sariñena Hidalgo, regidores del grup polític municipal
del Partit dels Socialistes de Catalunya.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Buenas tardes. Votaremos a favor de esta moción porque este proyecto de ley, adolece de
los mismos vicios de las siete leyes educativas precedentes, de consenso. Esta ley está
abocada a que cuando haya un cambio de gobierno, vuelva a ser cambiada. Tenemos que
acabar con el bucle y hacer una ley educativa desde el consenso que pueda tener una
proyección para una generación y no sólo para una legislatura.
Tenemos que acabar con este bucle porque los resultados de la educación española son
desastrosos, somos el país con mayor tasa de abandono escolar de toda la Unión Europea.
El rendimiento en competencias básicas, está muy por debajo de la media y el origen socioeconómico determina los resultados educativos de los estudiantes.
La Comisión Europea ya nos advirtió que el éxito de las medidas que pueden adoptarse en
educación, dependerá en gran medida de que se invierta el tiempo necesario en la
construcción de un consenso político y social también, amplio y duradero. Son muchas las
cosas que hay que cambiar, pero se tiene que hacer desde el consenso y huyendo de
debates y planteamientos ideológicos estériles que carecen de la más mínima base
científica.
Como la persistencia ideológica, al excluir la lengua mayoritaria de los catalanes como
lengua vehicular de la enseñanza, uno de los motivos por los cuales, Cataluña, encabeza
los ránquines negativos en educación.
No hay razones didácticas que justifiquen esta exclusión, sólo por el afán nacionalista de
convertir Cataluña en una sociedad monolingüe, excluyendo del espacio público la lengua
mayoritaria de los catalanes. Votaremos a favor de esta moción, no sin antes advertir la
parte de responsabilidad del Partido Popular en estos vicios, cuando ha gozado de la
mayoría absoluta tampoco ha perseguido consenso en la educación, ni ha evitado la
exclusión de la lengua mayoritaria de los catalanes como lengua vehicular de la enseñanza.
Muchas gracias.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
El què fa aquesta nova llei educativa, no és eliminar el castellà, malgrat tota la propaganda i
les mentides del nacionalisme ultra espanyol. El que fa aquesta llei és acabar amb la
LOMCE, amb la Llei Wert, aquella que volia espanyolitzar els nens catalans.
Aquesta reforma suposa un aval per a la immersió lingüística que té per objectiu garantir
que quan s’acabi l’etapa escolar tots els alumnes tinguin competència en ambdues llengües.
La immersió lingüística és garantia de cohesió. El problema de les famílies
castellanoparlants que hem tingut no és per una qüestió de llengua, és per raons
socioeconòmiques o de vulnerabilitat, la llengua no és el problema.
La immersió funciona, només cal veure el que passa en altres llocs on no s’aconsegueix
aquesta competència lingüística en acabar l’etapa escolar, com el País Valencià o Euskadi
on sovint, sobretot al País Valencià, hi ha nens que no tenen garantida l’ensenyament en la
seva llengua. I ja no parlem del tema de l’aragonès o de l’asturià.
El que a vostès els molesta és això, s’omplen la boca de bilingüisme, però en realitat tenen
fòbia al català i, en general, a qualsevol altra llengua que no sigui el castellà. Vostès no
volen garantir l’ensenyament en castellà perquè el castellà ja s’ensenya. Vostès volen
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acabar amb la resta de llengües que ja estan minoritzades per l’hegemonia del castellà. Si
us plau, com poden dir que el castellà està en perill.
Aquesta reforma a més permet avançar per acabar amb la segregació per sexes a les
escoles. Acaba amb la religió obligatòria imposada, S’aposta i es prioritza l’ensenyament
públic. No és la nostra llei, no és la millor llei potser, però és millor que el que hi havia fins
ara i és infinitament millor que el que havien fet vostès.
Es fa difícil d’entendre a més que el PP demani lleis consensuades, quan ells quan han
governat l’únic que han fet és aplicar el rodillo. Per tant, nosaltres, com deia precisament el
de Ciudadanos al debat d’aquesta reforma al Congreso, votarem que no con las dos manos.
Moltes gràcies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Moltes gràcies. Vamos a contextualizar un poquito que ya se han dicho muchas cosas. Pero
miren, en los últimos cincuenta años, tanto España como Corea eran los países que han
incrementado los resultados en el ámbito académico, que mejores resultados han obtenido,
hasta que en el 2013 llegó la LOMCE, de la que ya se ha hablado. Con la LOMCE, Sra.
Esplugas, se permitió repetir en los cursos de primaria, decisión que provocó un incremento
de más de 50.000 nuevos repetidores, con un coste añadido de 253 millones de euros, eso
sí que fue una opción claramente ideológica. El Ministro Wert del PP nunca se ha
caracterizado por su eficacia y su equidad.
Con la LOMCE se bajó la tasa de graduados en la ESO, sin apoyos personalizados para
acompañar al alumnado. Fue la LOMCE la que bajó la tasa de graduados en bachillerato
con un currículo orientado a las reválidas. Ustedes hablan de consenso y el 87% del
profesorado y el 80% de los mismos apuntaba que ni el país necesitaba una nueva ley de
educación y rechazaba la misma.
Un dato. La Ley Orgánica de Educación del 2006 al 2010, invirtió en educación, gobierno
Zapatero, 7.033 millones de euros. En los siete años del gobierno del PP, los presupuestos
en educación se redujeron en 9.200 millones de euros, sólo en los cinco primeros meses de
legislatura se redujeron en más de 4.800 millones de euros y mientras la comunidad
educativa se manifestaba, el ministro Wert añadía que los profesores estaban exagerando,
de ahí venimos.
Como bien se ha dicho, esta ley no pretende acabar con el catalán, ni con la religión, ni con
la concertada, sino que quiere acabar con una ley retrograda que nos hizo retroceder
bastante. Voy a intentar desmentir algunas de las errantes mentiras que ustedes están
vertiendo sobre esta ley educativa, al mismo tiempo que dar respuesta a algunas de las
cosas que plantean solución.
Según las tesis más conservadoras de este país, la consecuencia de la falta de
oportunidades es la coacción a la que están sometidas las familias, que se les impidió la
elección de centro. La semana pasada, Sra. Esplugas, a propuesta de su grupo
parlamentario y con el apoyo de Ciudadanos y sorpresa, de Junts per Catalunya, ustedes
aprueban en el Parlament una moción para que no haya límites en las condiciones en los
conciertos educativos, pero en el texto ustedes no hablan de lo más importante, que es
garantizar el derecho a la educación.
Que extraños compañeros de viaje hace la educación en este país. Sra. Esplugas, vivimos
en un país con mucha moralina y muy poca ética. Reforzar e incrementar la oferta de plazas
públicas no es un ataque a la escuela concertada, ni al derecho de las familias en la
elección de centro escolar, es simplemente, una garantía en la equidad y en la igualdad de
oportunidades para aquellos que menos posibilidades tienen.
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La nueva ley trata de reducir la segregación del alumnado, distribuyéndolo de manera más
justa por la red de centros que están sostenidos con dinero y fondos públicos. Sra.
Esplugas, los recursos no se reparten, se redistribuyen, la elección de centro no es un
derecho absoluto y las plazas son finitas.
Por tanto, se requiere de algún tipo de regulación y de ordenamiento del sistema que
garantice por fin esa equidad de la que tanto hablamos. La diferencia de composición hacia
los centros, no solo es injusta sino que es ineficaz y no es capaz de reducir el abandono
escolar. Sra. Esplugas, según el ordenamiento jurídico español, que tanto defienden y las
Naciones Unidas, la jerarquía de derechos está muy clara, la responsabilidad de los padres
está supeditada a los derechos de los menores.
El derecho a la educación prevalece sobre el derecho a la libertad de elección y no
olvidemos, aunque algunos quieran negarlo, que el derecho a la educación es un derecho
del menor y no de los padres. Tal vez con esta ley estamos ante la oportunidad de distinguir
entre aquellos centros concertados que tienen auténtica vocación de interés público, que los
hay y muchos, y de aquellos que persiguen otros objetivos.
Miren, en el año 2008, cuando el gobierno Zapatero planificó la convención sobre los
derechos de las personas con discapacidad, una de las medidas de esta convención
implicaba aplicar medidas para adaptar progresivamente los centros ordinarios para acoger,
cuidar y educar de forma adecuada la totalidad del alumnado, independientemente de sus
capacidades.
En el año 2018, los centros de educación especial, vinculados a las escuelas católicas,
proponen que estos alumnos solo se escolaricen en centros de educación especial no
ordinarios, pensamos en esta caridad cristiana que algunos echamos de menos. Lo que
plantea la nueva ley es que en los próximos diez años, los centros ordinarios cuenten con
los recursos necesarios para poder atender, en las mejores condiciones, a los alumnos con
discapacidad, manteniendo los centros de educación especial para aquellos alumnos que
requieren una atención muy especializada.
Sra. Esplugas, no hay mejor manera de defender los derechos de los niños y las niñas que
promover una inclusión real y efectiva. El debate creo que no debería ser educación
especial sí o no. El debate debería ser cuántos recursos se necesitan, cómo debemos
distribuirlos para garantizar el derecho a la educación de todo el alumnado y para garantizar
el éxito educativo. El voto será contrario y seguiré después en la réplica. Gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Voy a empezar por el final, por el Sr. Quiros y la afirmación que ha hecho sobre el tema de
la educación especial.
Muchos de los padres que tienen un niño alguna discapacidad severa, no estaría más
contento que llevar a su hijo a un centro inclusivo, de educación normal porque las
consecuencias de llevar a tus hijos con alguna discapacidad que estén en un centro normal
significaría una serie de mejoras en sus hijos que realmente pues estarían del todo
contentos. Por tanto, a veces la realidad es muy dura y estos padres sospechan que los
recursos que puede tener la pública con el tema de la inclusión de las escuelas especiales,
no va a ser la que debería y por tanto, ellos dudan explícitamente de la situación y además
es que estos niños necesitan una atención especial y muy personal.
En cualquier caso, nosotros desde el Partido Popular, usted me ha hablado antes de los
recortes que se estaban haciendo en educación por parte del gobierno del Partido Popular,
le recuerdo que venimos de la época Zapatero, en la que se dejó un pufo a nivel nacional de
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grandes dimensiones y por tanto, el Partido Popular pues tuvo que efectivamente, pues
hacer ajustes como usted decía ahora mismo, hacer redistribución del dinero que había y en
aquel momento, desgraciadamente, no se pudieron poner los recursos que en ese momento
se necesitaban.
En cualquier caso, el Partido Popular, lo que lucha y luchará siempre es por la libertad de
los padres a la hora de elegir que educación quieren para sus hijos y que no sea el
gobierno, en este caso de Unidas Podemos, Sr. Sergio, decía nosotros creemos que vamos
a imponer la ideología comunista, ya les gustaría a ustedes imponérnoslo, lo que pasa es
que a día de hoy todavía no pueden, pero ya les gustaría.
Fortalecer la escuela pública no necesariamente o no debería ir aparejado o ir en detrimento
de la escuela concertada. Yo, como madre, quiero elegir a qué colegio quiero llevar a mi
hija, y eso me da la libertad de que haya oferta en todo el abanico educativo y yo elegiré no
ustedes. Claro ustedes parten de la base de que los hijos no son de los padres sino que son
del Estado, entonces, ustedes creen que pueden decidir libremente cuál es el destino de
todos los alumnos y todas las alumnas.
El Partido Popular apuesta por la escuela concertada, el Partido Popular apuesta por el
bilingüismo en las aulas, el Partido Popular apuesta por la educación especial y sobre todo,
porque nuestros alumnos salgan de la etapa educativa con unos valores de mérito y
esfuerzo y a día de hoy, nosotros entendemos que se está perdiendo -finalitza la intervenció
perquè s’ha exhaurit el temps-.

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

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Sra. Sonia Esplugas, si lo que defiende usted es la libertad de elegir,
creo que se equivoca de filas, es decir, venga con nosotros porque lo que le vamos a
garantizar es que pueda decidir, pero que no puedan decidir los ricos, esa es la diferencia.
Es evidente que no vamos a llegar a un acuerdo, pero también le digo que llegar a acuerdos
con el Partido Popular, es complicado.
Mire, Sra. Esplugas, hay una realidad y es abrumadora y es que derogar la Ley Wert es una
urgencia y una demanda de toda la comunidad educativa. Aquí sí que hubo consenso de
toda la comunidad educativa para rechazar su ley.
La educación es un servicio público que tiene que estar comprometido con la igualdad, no
cabe la segregación y si no tiene el consenso de la derecha, pues lo siento, lo que no
vamos hacer es mercadear con los principios democráticos. Los centros que segregan no
recibirán subvención, punto. Es que educar en igualdad es incompatible con la segregación
por sexos y ahora garantizamos que esto no pueda realizarse más con dinero público. Para
nosotros es importante asegurar que el dinero de todos no vaya a financiar centros privados
que segregan por sexo, y la ley educativa garantiza un escenario en esta línea, en lo que es
la materialización de un principio democrático.
Lo que es triste es que políticas o leyes que se impulsan y que cuentan con consenso
social, se recurran permanentemente. Quien rompió el consenso con la LOMCE fue su
ministro, Sra. Esplugas, y por mucho que patalee, los avances en igualdad y justicia social
han llegado para quedarse, en la educación también. Ni desaparece el castellano, ni
desaparece la educación especial, ni desaparece la concertada. Lo que desaparece es una
ley retrógrada y reaccionaria que estaba erosionando la educación pública en este país.
Gracias.
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SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Molt ràpid. M’agradaria que fessin tots plegats un exercici ara i pensessin en quina llengua
s’ha intervingut en aquest punt. Perquè determinats grups ens vénen sempre a dir que el
castellà està en perill, que el castellà s’està eliminant, que el castellà s’està perseguint. Fem
l’exercici aquest i pensem quina llengua s’ha utilitzat en cadascuna de les intervencions.
Perquè crec que he estat l’únic regidor que ha utilitzat el català en un Ple celebrat a la
segona ciutat de Catalunya.
Ho dic perquè podem seguir repetint propaganda i repetint aquests mantres que tenim, que
el castellà està perseguit i que els castellanoparlants estem oprimits a Catalunya, però al
final la realitat és aquesta. La realitat és aquesta i ni tan sols els càrrecs electes fan complir
el què diu el Reglament d’ús del català d’aquest municipi, que és que les comunicacions
seran normalment en català.
Jo sóc castellanoparlant, no tinc cap problema amb el castellà, de fet l’utilitzo normalment en
la meva vida, però ni tan sols en un Ple, en un acte oficial que se celebra a la segona ciutat
de Catalunya, se sent en català, perquè qualsevol que miri al Ple es sobtarà que a la
segona ciutat d’aquest país, la majoria d’intervencions siguin en castellà i no es tracta de
fiscalitzar en quina llengua parla cadascú, però sí que reflexionem una mica quan després
es fan afirmacions com que el castellà està perseguit o està desapareixent a Catalunya,
perquè fa una mica de vergonya que en un lloc com L’Hospitalet, en el Ple de l’Ajuntament,
s’hagin de sentir afirmacions d’aquest tipus. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Dono la paraula al Sr. Quiros i adverteixo a la Sra. Esteban que ha demanat la paraula fora
de termini. Ho sento.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Sra. Esplugas, muy breve, ajustar no es redistribuir. En todo caso,
la RAE seguramente se lo aclarará mejor, pero ajustar no es redistribuir y recortar menos.
En todo caso, el término de lengua vehicular lo introdujo el Partido Popular, el Sr. Wert, en
el año 2003.
Las seis leyes anteriores de educación, no hablaban en ningún momento del castellano
como lengua vehicular. El conocimiento del castellano y del catalán garantiza la igualdad de
oportunidades entre los más jóvenes de nuestro municipio, Sra. Esplugas. Y no es que lo
digan los señores de Podemos, es que lo dicen los datos. Además le apuntaré a un estudio
que no tiene que ver con la educación. Dicen los científicos que el conocimiento de dos o
más lenguas retrasa el envejecimiento del cerebro. Por tanto es una de las mejores
gimnasias para prevenir las enfermedades neurodegenerativas. Sra. Esplugas, señores del
PP, elijan ustedes lo que prefieran, si la igualdad de oportunidades o un envejecimiento en
mejores condiciones, pero elijan y dejen de cuestionar el bilingüismo en nuestra sociedad.
Antes añade usted además en su moción que la nueva ley vulnera derechos
constitucionales. Aunque en el texto de la ley y usted misma lo ha dicho en la moción y lo
dicho en el Pleno, dice que se han de garantizar, al final de la enseñanza obligatoria, todos
los alumnos conocerán y dominaran las dos lenguas de forma plena y equivalente. Nos
puede explicar, Sra. Esplugas, entonces, ¿dónde está la gran pérdida de derechos
constitucionales que vamos a sufrir en este país? Parece bastante contradictorio.
En su misma moción además habla de los conocedores de la lengua castellana en Cataluña
y los que la utilizan como lengua vehicular, más del 45% en L’Hospitalet. En L’Hospitalet, le
daré el dato: más del 65%. Mucho ha de correr esta ley, para que se invierta esta realidad.
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Sra. Esplugas, en todos sus planteamientos y en los de su partido, no hay ni rastro de una
alternativa a las urgencias educativas de nuestros hijos. Sus propuestas son siempre el
inmovilismo y el enfrentamiento. Por todo ello, el grupo municipal socialista votará en contra
de la moción como ya he dicho anteriormente. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
A Sergio, de L’Hospitalet en Comú, decirle que no nos gusta que se paguen con el dinero de
todos, en los colegios que en este caso, usted hacía referencia a los que segregan a los
alumnos por sexo. Los tribunales dicen lo contrario. Por tanto, una cosa es lo que a ustedes
les gusta, pero otra cosa es lo que sentencian los tribunales.
Respecto al Sr. Coque García de Esquerra Republicana, del tema del catalán y el castellano
y fiscalizar, no está fiscalizando, pero lo está dejando caer. Entonces, que yo sepa, cuando
hay mociones que están escritas en catalán, lo normal es que yo me dirija y haga mi
exposición en catalán. Soy bilingüe afortunadamente y por tanto, tengo esa soltura a la hora
de expresarme tanto en catalán como en castellano.
Por tanto, yo lo que quiero, es en este consistorio, en este Pleno municipal, tener la libertad
de elegir lo que me apetezca en ese momento, si hablar castellano o hablar catalán y
espero que no sea Esquerra Republicana quien me ponga palos en las ruedas.
Respecto al tema del Partido Socialista. Sr. Quirós, ustedes hacen alarde del tema de la
inmersión pero yo quisiera también, no sé si se ve muy bien, el PSC apuesta por la reforma
de la inmersión lingüística. Está aquí, el Sr. Iceta, en una rueda de prensa, en la que
cuestiona la inmersión lingüística. O sea, no soy yo, no la he publicado yo, ni la he escrito
yo, Sr. Quirós, esto es una publicación en prensa, por tanto, usted me puede decir que no
con la cabeza, pero la realidad es que ustedes son los primeros en cuestionar la inmersión
lingüística.
En cualquier caso, yo lo que les diría es que, le animo a leer en lecturas que no sean de su
propio partido y también lea cosas del Partido Popular. Porque el Partido Popular ha
propuesto un montón de cosas respecto al tema de la educación. Ustedes nos estaban
llamando inmovilismo por llamarnos algo y decirnos, pues eso, tirarnos al pie de los
caballos. Pero el Partido Popular lo que sí que quiere es que haya libertad de los padres a la
hora de elegir el centro que quieren para sus hijos.
En cualquier caso, lo que nosotros apostamos por una educación de calidad, en la que el
mérito y el esfuerzo estén presentes y no que algunos alumnos acaben su etapa educativa
con asignaturas suspendidas y que eso les equipare y se piensen que pueden tener una
carrera profesional brillante, cuando realmente el mérito entiendo que debe ser una las
prioridades en la educación.
Por tanto, Sr. Quirós, lecciones del Partido Socialista, también en el tema educativo, las
justas y con el tema de la inmersión lingüística pues aquí le recuerdo que ustedes mismos
son los que cuestionan la inmersión.
En cualquier caso, también, digo yo, que hay muchísimos militantes y simpatizantes que
están cuestionando y dirigentes públicos que están cuestionando públicamente la Ley
Celaá, ya no solamente por el tema, sí, sí, no me diga que no con la cabeza, ¿quiere que le
de nombres? -finalitza la intervenció perquè s’ha exhaurit el temps-.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, se le ha acabado el tiempo y además mire, creo que esta ha sido una
moción que por parte de los grupos que han intervenido, se ha explicado y se ha
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argumentado fantásticamente. Por tanto, yo no voy a dar más argumentos, ni muchos
menos, pero también le digo que lecciones, nosotros no estamos dando lecciones a nadie,
pero lecciones por parte de usted, tampoco se las permitiré y es más, también le digo otra
cosa, lecciones podría o consejos se podrían incluso aceptar, ahora, mentiras, yo no lo
puedo aceptar, Sra. Esplugas y usted acaba de decir que el Sr. Miguel Iceta y el Partido
Socialista están en contra de la inmersión lingüística, cosa que es radicalmente falsa y que
en fin, si alguien nos está escuchando, la verdad es que bueno estamos dando unas
versiones que en mucho se alejan de la realidad.
Por tanto, Sra. Esplugas, le pediría y no sé si es que ya llevamos muchas horas en este
Pleno, no sé si es porque ya estamos cansados o no lo sé, pero creo que hemos de
ajustarnos a la realidad, cada uno puede defender lo que considere oportuno, pero hombre,
alejándose, lo menos posible de la ciencia ficción.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció número 31 de l’ordre del dia,
que queda rebutjada amb 22 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria
Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo,
Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David
Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García
Manota, Olga Gómez Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero i dels representants de
LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano
Montoya i amb 4 vots a favor dels representants de Cs, Sra./Srs. M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; i de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació,
estant absent el Sr. Miguel Manuel García Valle, regidor del grup polític municipal de Cs.

32.- PRECS I PREGUNTES
a)Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
- 5437
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada oralment durant la sessió del Ple de data 28 d’octubre
de 2020 (AJT/59336/2020), i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del
Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a “També volem
preguntar sobre aquest procés de contractació, de compra dels nous cascos i les noves
armilles, que es demora tant en el temps...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Respecte al treball amb cascos, no tots els agents presten servei en moto, i aquells que ho
fan, el presten amb les mesures de protecció adequada i sense caducitat.
Durant els anys 2019 i 2020 s’han lliurat als agents de la Guàrdia Urbana, bé per caducitat o
per noves incorporacions, un total de 62 cascos. Únicament no ho tenen actualitzat aquells
agents que estan de baixa per malaltia.
A l’actualitat es disposa d’un contracte de subministrament de cascos que comprèn el
període 2020-2023.
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Respecte a les armilles de protecció individual, durant l’any 2020 s’ha lliurat un total de cent
divuit (118), bé per caducitat o per proveir agents de nova incorporació.
Resten pendent d’entrega deu (10) armilles més, assignades a agents que encara no han
passat per Magatzem i Material a recollir.
El procés de contractació de la compra de noves armilles, resta pendent d’inici d’expedient
des del 06-05-2020 per un valor de quaranta mil dos cents euros (40.200€).
Atentament,”
- 5438
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre 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 seva pregunta oral realitzada al Ple del 28 d’octubre, amb el número
d’expedient AJT/59331/2020, sobre la realització de proves PCR al col·lectiu de la Guàrdia
Urbana, dir-vos el següent:
Des de la declaració de pandèmia global per l’OMS, al mes de març, aquest Govern
municipal ha desplegat tot un seguit d’accions, en matèria d’organització i prevenció laboral,
consensuades amb els representants sindicals. Implementar-les ha requerit un gran esforç
per a tota l’organització. Ens hem hagut d’adaptar, en poc temps, a noves formes de
treballar, però sobretot, a establir mesures preventives de protecció de la salut de les
persones d’acord amb la gravetat de la situació epidemiològica. Especialment les que tenen
com a objectiu protegir al personal que han treballat presencialment per tal de seguir oferint
serveis essencials per a la ciutadania.
El servei de Prevenció de Riscos Laborals (PRL), sempre sota les indicacions dels experts
en matèria de prevenció i protecció de la salut, ha procurat dotar als diferents serveis dels
mitjans necessaris per realitzar la seva tasca amb les màximes mesures de seguretat. Per
això, i com a resposta a la seva pregunta, els informo que el servei de PRL ha obtingut les
ofertes emeses pel laboratori “ASPY, Servei de Prevenció”, tant del test de detecció
d’antigen ràpid (Test ABBOT), com de proves PCR.
Com ja s’ha fet públic, el test d’antigen és una bona elecció per a la detecció de persones en
els moments inicials de la malaltia, ja que identifica la presència del virus en el pacient.
L’avantatge és que, com que no requereix processament en laboratori, s’obtenen els
resultats molt més ràpidament, en 15-20 minuts. La prova PCR permet identificar als
pacients contagiats i requereix processament en laboratori. El resultat triga de mitja, unes
24-48 hores, segons disponibilitat del laboratori.
En aquest moment, el servei de PRL està organitzant amb els serveis municipals implicats,
un operatiu per la pràctica el més aviat possible, tant del test d’antígens com les proves de
PCR. Aquest operatiu tindrà com a destinataris els membres de la plantilla municipal de la
Guàrdia Urbana, però també dels diferents col·lectius que presten serveis essencials i
d’atenció directa a la ciutadania:
-Personal de Serveis Socials, amb especial atenció als empleats que realitzin atenció directa
a persones vulnerables (gent gran o ingressats en institucions tancades, o que portin a
terme visites domiciliàries).
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-Brigada del Cementiri.
-Personal destinat a les Regidories de Districte, a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres
serveis d’atenció directa al públic.
Aquest operatiu haurà de complir amb les instruccions que han emès el Ministeri de Sanitat i
el Departament de Salut (les quals s’adjunten):
Estrategia de Detección Precoz, Vigilancia y Control de COVID (actualitzat el
12.11.2020).
Guia d’actuació i col·laboració dels serveis de prevenció de riscos laborals per fer front
a la pandèmia de COVID-19 (actualitzat el 6.11.2020).
Atentament,”

- 5439
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre 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 oral realitzada al Ple del 28 d’octubre, amb el número d’expedient
AJT/59339/2020, i a la pregunta escrita registrada el 10/11/2020, amb el núm. 86734,
ambdues presentades per vostè com a Regidor del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, dirvos que és necessari sol·licitar un ajornament per respondre de forma més adient a la seva
petició.
Atentament,”

- 5444
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/59403/2020, en relació amb el
projecte d’instal·lació d’ascensors al barri de Bellvitge, i segons el que disposa l’article 55
(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple ordinari del dia 25 de novembre de 2020, us manifestem que fins abans que es decretés
l’estat d’alarma, a març d’aquest any, des de l’oficina creada a l’efecte, a la Regidoria del
Districte VI, s’estaven mantenint trobades amb les comunitats de propietaris del barri per
donar-los tota la informació disponible i copsar quina era la disposició dels propietaris a tirar
endavant el projecte.
A partir d’aquell moment s’han hagut de suspendre les reunions i conseqüentment estem a
l’espera de poder reprendre les sessions informatives.
Tot i això, des dels serveis tècnics del Consorci Metropolità de l’Habitatge s’han fet visites a
quatre porteries pilots, situades al carrer França, del 30 al 36, per realitzar enquestes als
veïns i veïnes en relació amb aquest tema.
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Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5446
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/59411/2020, en relació amb el
contracte programa de mitjans de comunicació, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i
preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple
ordinari del dia 25 de novembre de 2020, em remeto a la resposta que ja se us va facilitar el
23 d’octubre de 2019.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5447
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020, pel grup
polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora d’Esports, Sra. María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la prec oral número AJT/59414/2020 de data 28 d’octubre de 2020 en relació a
la petició d’accés a informació i documentació del Consell Esportiu i, segons el que disposa
l’article 55 (precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada
en el Ple ordinari del dia 25/11/2020, procedim a continuació donar-vos resposta.
Dels primers burofax que van enviar al Consell Esportiu al meu nom, un data del dia 29
d’octubre i l’altre del 9 de novembre. Amb anterioritat a aquests mesos no tinc comunicada
cap altre petició. El meu nomenament com a regidora i presidenta del Consell Esportiu és
efectiu en base a l’aprovació al ple del decret 6387/2020 del 3 de juliol. Al mes de juny com
vostè afirma, no vaig rebre cap burofax atès que no era la responsable d’aquesta regidora.
Des de la regidoria d’Esports se li ha comunicat que, un cop tinguem classificada tota la
documentació que ens requereix, se’l citarà a fi que pugui visualitzar i/o endur-se la
informació que ens demana, sempre que no vulneri la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de
desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals i en el cas que no
ens demani informació que no disposem per estar sota protecció del Ministeri fiscal.
Cordialment,”
- 5448
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020, pel grup
polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/59417/2020, en relació amb la
creació d’una comissió per tal d’esbrinar les possibles irregularitats en la gestió de l’estadi
municipal de la Feixa Llarga, i segons el que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del
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Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25
de novembre de 2020, us informo que ens donem per assabentats del vostre prec.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5449
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral presentada amb número AJT/59419/2020, en relació amb la
possible reobertura de la ràdio local, Ràdio l’Hospitalet, i segons el que disposa l’article 55
(Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que sigui contestada en el
Ple ordinari del dia 25 de novembre de 2020, em remeto a la resposta que ja se us va
facilitar el 23 d’octubre de 2019, així com a l’informe que se us va remetre de manera
adjunta, informe emès en data 25 d’octubre de 2016 per la responsable tècnica de Ràdio
Televisió l’Hospitalet “Informe tècnic sobre la possible ampliació de les emissions de Ràdio
l’Hospitalet”, en que es descrivia el marc legal i es posava de manifest les dificultats per
reobrir una emissora en freqüència modulada.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5440
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020, pel grup
polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat,
Drets Socials i Recursos Humans, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la prec oral que veu formular en la sessió plenària del 28 d’octubre de 2020
referent a la presència de rates al c. Rodes indicar-vos, que:
El Negociat de Salut Ambiental del Servei de Salut, ha rebut un avís per presència de
rosegadors en el últim mes, i un altre avís en els últims 6 mesos de l’any a la zona.
Des de la remodelació del parc, es va millorar molt aquesta problemàtica.
Arrel de les demandes ciutadanes es duen a terme les prospeccions per part del personal
tècnic municipal i el tractament rodenticida si s’escau per part de l’empresa
contractada per al control de plagues municipal en base als plecs tècnics aprovats.
Arrel d’aquesta nova demanda, de la qual no teníem constància, es procedirà a fer la
prospecció i/o tractament rodenticida a la plaça Puig Gairal, així com una prospecció
exhaustiva per tal de valorar si cal fer alguna actuació més a tota la zona colindant.
Atentament,”
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- 5441
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea
d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que
literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple Municipal d’aquest Ajuntament, amb
número 59.354 de data 28/10/2020 i, segons el que disposa l’article 55 Reglament Orgànic
del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25/11/2020, en referència al
“pla de tala d’arbres” previst a l’avinguda de Pau Casals, li comuniquem que:
La tala de diversos exemplars de pins a l’avinguda de Pau Casals, dels quals vostè
referència a la seva pregunta, no tenen a veure amb el Pla Director de l’arbrat de
L’Hospitalet (2017), ni amb el Pla Director del Verd Urbà de L’Hospitalet (2019), sinó que
estava contemplat a les necessitats d’urbanització de les construccions que duen a terme al
sector Rambla Marina – Cobalt – Pau Casals (PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL
SECTOR RAMBLA DEL MIG I, DELIMITAT PER L’AVINGUDA CARRILET, AVINGUDA
PAU CASALS, CARRER COBALT I RAMBLA MARINA. (EXP. 11882/2017)) aprovat per la
Junta de Govern Local del 16 de maig de 2017 i depenent de l’Agència de
Desenvolupament Urbà.
D’altra banda exposar-li que, de la tala inicial prevista que incloïa la supressió de tot l’arbrat
d’aquesta espècie a la zona, finalment aquesta tala s’ha reduït a només a tres exemplars.
En referència al “pla de tala d’arbres” al qual vostè també fa referència, l’informen que no
existeix tal “pla”. El que existeix és un Pla Director del Verd Urbà, que fixa els criteris de
renovació, adaptació i protecció de l’arbrat, considerat com un element urbanístic
fonamental en la definició de l’estructura de la ciutat, la valoració de l’espai públic, la qualitat
ambiental i la salut de la població, i com a marc de referència en la planificació i gestió que
ajudi a protegir, conservar i millorar el patrimoni arbori de la ciutat maximitzant els seus
beneficis i minimitzant els inconvenients, amb criteris de sostenibilitat.
D’altra banda, l’informen que la majoria dels arbres actuals a la ciutat, com també els de
l’avinguda de Pau Casals, són de plantacions realitzades els anys 70 i inicis dels 80 del
segle passat, quan es prioritzava més la necessitat de plantar arbres al carrer que la
selecció de l’espècie més adient i adaptable a l’espai urbà. Això ha provocat al llarg dels
anys problemes d’interferències, treballs de poda periòdics per mantenir espècies de gran
potencial en espais reduïts -amb pèrdua de la seva infraestructura-, efectes negatius sobre
el paviment, brutícia i al·lèrgies.
El Pla Director de l’arbrat de L’Hospitalet, subsumit al Pla Director del Verd Urbà de
L’Hospitalet de Llobregat és una eina transversal a nivell municipal, ja que tot i afectar
principalment a l’activitat del servei tècnic de Manteniment i Verd Urbà i Biodiversitat,
estableix diverses col·laboracions amb altres departaments de l’Espai Públic, Urbanisme,
Circulació, Mobilitat i Patrimoni, tant per les afectacions d’arbres per obres, el disseny de
noves urbanitzacions i infraestructures, les indemnitzacions per danys als arbres, les
incidències pels arbres en les edificacions.
Tot i així, com s’esmentava al primer paràgraf. Aquesta actuació sobre els arbres de
l’avinguda Pau Casals, no està relacionada amb aquests Plans.
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Atentament,”

- 5442
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020,
pel grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la
Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Regidora d’Esports, Sra.
María Teresa Revilla Sánchez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral número AJT/59358/2020 de data 28 d’octubre de 2020 en
relació a l’entitat Ingymnastic de l’Hospitalet i, segons el que disposa l’article 55 (precs i
preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes que sigui contestada en el Ple ordinàri
del dia 25/11/2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta número 1:
“(...) algunas entidades deportivas de la ciudad, como Ingym de Santa Eulalia, corrían el
riesgo prácticamente de desaparecer, debido a que no disponen de locales o de espacios
donde entrenar a causa de la pandemia, y se ven obligadas a entrenar en la misma calle en
ocasiones.
Si se está valorando dar solución a estas situaciones para que entidades en esta situación,
puedan disponer de un espacio municipal para poder seguir ejerciendo sus actividades
deportivas.”
Resposta: Estem valorant opcions d’espais per tal de donar resposta a les necessitats
manifestades per entitats esportives que es troben en situació precària derivat del brot
epidèmic provocat per la COVID-19.
Pel que fa al cas concret del Club Esportiu Ingymnastic L’Hospitalet, des de diferents àrees
de l’Ajuntament de L’Hospitalet s’han fet propostes a l’entitat i s’està valorant d’altres, i així
es va informar a l’entitat durant la reunió mantinguda de forma telemàtica el passat dimecres
18 de novembre entre l’entitat i la Regidoria d’Esports.
Atentament,”

PARTIT POPULAR
- 5443
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 28 d’octubre de 2020, pel grup
polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Regidor President del Districte III, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte al prec que veu formular en el passat Ple de 28 d’octubre de 2020 i, segons el que
disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple, en relació a la situació que es viu a la
plaça dels avis, us informo que ens donem per assabentats del vostre prec.
Ben atentament,”

- 5466
En relació amb la pregunta presentada pel grup polític municipal del PP, RGE número
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72374, de 28 de setembre de 2020, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per
escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“En relació amb la pregunta formulada amb número RGE/72374/2020, relativa a les
concessions de restauració que l’Ajuntament té atorgades als espais municipals, i segons el
que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 25 de novembre de 2020, procedim a donar
resposta:
Preguntes:
1. ¿Cuántas concesiones tiene otorgadas el Ayuntamiento a locales/espacios de
restauración que están situados dentro de los espacios municipales (espacios deportivos,
Casals de Gent Gran, etc.? Solicitamos el detalle de las mismas, añadiendo fecha de inicio
y fecha de finalización de la concesión, así como el detalle de si ha sido concedida a un
particular o a una entidad.
2. ¿En qué casos el gestor de la entidad es además el gestor del espacio de restauración?
Solicitamos el detalle de los mismos
3. ¿Qué procedimientos administrativos se sigue para dicha concesión?
4. ¿Qué criterios son necesarios para poder acceder?
5. ¿Cómo y dónde se publicita dicha oferta?”
Resposta:
Àrea d’Educació, Innovació i Cultura
1.Expedient: Concessió demanial de l’explotació del servei de bar del Teatre Joventut
(AS-68/2016)
Per acord de JGL de data 15 de novembre de 2016, es va aprovar la contractació,
mitjançant procediment obert, de la concessió demanial per a l’explotació del servei de bar
del Teatre Joventut.
Tal i com indiquen els plecs administratius la licitació es va publicar al perfil del contractant
de l’Ajuntament de l’Hospitalet, establint un termini de presentació d’ofertes de 30 dies
naturals a partir de l’endemà de la publicació.
El criteris per accedir a la licitació, segons s’indica al punt 18 dels plecs administratius l’únic
criteri de valoració va ser la millora a l’alça del cànon d’explotació establerts amb caràcter de
mínim a la clàusula 8 del plec de condicions tècniques, on es fa referència al preu on es
determina un cànon de 622 euros segons informe que consta a l’expedient de l’Agència de
desenvolupament Local de l’Hospitalet.
Per Acord de la JGL de data 7 de març de 2017 es va adjudicar el present contracte a favor
de M. S. E..
La formalització de la concessió es de data 20 de març de 2017 i segons la clàusula tercera
de la formalització la vigència d’aquest contracte s’estableix des de la formalització del
contracte per un període de quatre anys i es podrà prorrogat fins el límit de tres anys més,
sense que la durada del contracte pugui superar els 7anys, incloses dels pròrrogues.
2.Expedient 35119/2019: Concessió demanial per a la utilització privativa de l’espai de
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domini públic destinat a la casa modernista del Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala (CDP-115/2017).
Per acord de JGL de data 13 de febrer de 2018, es va aprovar el plecs de condicions
tècniques i econòmiques-administratives particular que regeixen la licitació, mitjançant
procediment obert, de la concessió demanial per a la utilització privativa de I’espai de domini
públic destinat a bar-cafeteria a la casa modernista del Centre Cultural Metropolità Tecla
Sala.
Tal i com indiquen els plecs de condicions tècniques i econòmic-administratives la licitació
es va publicar en el tauler d’anuncis de la corporació, al Butlletí Oficial de la Província i al
perfil del contractant de l’Ajuntament de l’Hospitalet, establint un termini de presentació
d’ofertes de 30 dies naturals a partir de l’endemà de la publicació.
Per Acord de JGL de data 9 d’octubre de 2018 es va declarar deserta la licitació, i es va
obrir un nou procediment licitatori mitjançant procediment negociat sense publicitat, en les
mateixes condicions administratives particulars i tècniques de la contractació de la
concessió demanial per a la utilització privativa de l’espai de domini públic destinat a barcafeteria a la casa modernista del Centre Cultural Metropolità Tecla sala.
De conformitat amb la clàusula XVI del Plec de Condicions tècniques i econòmicadministratives particular els criteris de valora va ser per criteris avaluables per judici de
valor, criteris avaluables per formulació matemàtica.
Per Resolució número RES/6523/2019 de 6 d’agost, es va considerar com oferta més
avantatjosa la presentada per l’empresa Gastronomia de Proximitat SL.
Per Acord de JGL de data 25 de setembre de 2019, es va aprovar l’adjudicació del present
contracte a l’empresa Gastronomia de Proximitat SL, pels criteris inclosos dins la seva
proposició.
La formalització de la concessió es de data 7 d’octubre de 2019 i segons la clàusula tercera
de la formalització la vigència d’aquest contracte s’estableix des de la formalització del
contracte per un període de quatre anys, a comptar des de la data de la seva signatura,
essent prorrogable de forma expressa per anys naturals fins a un màxim de quatre anys.
Aquesta concessió actualment s’està realitzant la tramitació de desestimació de la
concessió.
Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes
1. L’Ajuntament de l’Hospitalet disposa de 10 Casals de Gent Gran. Aquests equipaments
disposen tots ells d’infraestructures, per poder donar servei de bar/cafeteria als usuaris i
usuàries a qui està adreçat aquest servei.
2. En cap dels casal de gent gran de titularitat municipal el gestor de l’equipament
(Associacions de Gent Gran) n’és el/la concessionari/ària del servei de bar del casal.
3. La fórmula administrativa de l’explotació del servei és la de “Concessió demanial” a risc i
ventura de l’adjudicatari/ia.
L’estat de les concessions demanials dels servei de bar dels casals municipals de gent gran
és el següent:
-Ca n’Arús
Adjudicada el 12/09/2018 a M. R. S. P. per un període inicial i prorrogable anualment fins a
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un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 17/09/2022.
-Sant Josep
Adjudicada el 4/10/2016 a Soguisa Restauración, S.L. per un període inicial i prorrogable
anualment fins a un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 1/11/2020. Pendent aprovació
de la continuïtat de servei per 10 mesos fins a nova licitació.
-Sanfeliu
Adjudicada el 10/07/2018 a Soguisa Restauración, S.L. per un període inicial i prorrogable
anualment fins a un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 31/07/2022.
-La Torrassa
Sense servei a l’espera de nova licitació.
-Santa Eulàlia
Adjudicada el 4/10/2016 a Soguisa Restauración, S.L. per un període inicial i prorrogable
anualment fins a un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 4/10/2020. Pendent aprovació
de la continuïtat de servei per 10 mesos fins a nova licitació.
-Provençana
Adjudicada el 31/05/2018 a J. C. L. per un període inicial i prorrogable anualment fins a un
màxim de quatre anys. Fi de la concessió 4/06/2022.
-Pubilla Casas
Adjudicada el 4/10/2016 a Soguisa Restauración, S.L. per un període inicial i prorrogable
anualment fins a un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 5/10/2020. Pendent aprovació
de la continuïtat de servei per 10 mesos fins a nova licitació.
- Can Serra
Pendent nova licitació pel nou casal.
-Ermita
Adjudicada el 25/10/2016 a M. T. L. N. per un període inicial i prorrogable anualment fins a
un màxim de quatre anys. Fi de la concessió 27/10/2020. Pendent nova licitació pel nou
casal.
-Gornal
Sense servei a l’espera de la nova licitació.
4. El procediment administratiu que es segueix és el d’un concurs, mitjançant procediment
obert, a través del qual s’adjudica la concessió demanial del servei de bar d’un casal per a la
seva explotació seguint les directrius de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del
sector públic.
5. Requisits de l’adjudicatari. Mitjans d’acreditació de la solvència tècnica, econòmica i
financera.
Capacitat per contractar.
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Estan facultades per a contractar les persones naturals o jurídiques, espanyoles o
estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar i no es trobin incurses en alguna de les
circumstàncies de prohibició que senyala l’art. 71 de la Llei de Contractes del Sector Públic,
Llei 9/2017 de 8 de novembre de 2017.
La capacitat d’obrar dels/les empresaris/es que siguin persones jurídiques s’acredita
mitjançant l’escriptura de constitució o modificació, si s’escau inscrita en el Registre
mercantil, quan aquest requisit sigui exigible d’acord amb la legislació mercantil que li sigui
aplicable. Si no ho és, l’acreditació de la capacitat d’obrar s’ha de fer mitjançant l’escriptura
o el document de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en què constin les normes per
les quals es regula la seva activitat, inscrits, si s’escau, en el registre oficial corresponent.
Quan es tracti d’empresaris/àries no espanyols/es d’estats membres de la Comunitat
Europea, cal acreditar-ne la inscripció en un registre professional o comercial quan aquest
registre sigui exigit per la legislació de l’Estat respectiu.
Els altres empresaris/àries estrangers/es han d’acreditar que tenen capacitat d’obrar amb un
certificat expedit per l’ambaixada d’Espanya en l’Estat corresponent.
Capacitat tècnica.
L’adjudicatari/a ha d’acreditar haver gestionat i/o haver treballat en serveis de bar o
hostaleria un mínim d’un any, aportant la corresponent certificació o acreditació d’empresa,
certificat de la Seguretat Social o qualsevol altre document oficial que ho justifiqui.
En el cas de no complimentar els anteriors requeriments en el termini assenyalat, s’entendrà
que el licitador ha retirat la seva oferta, procedint en aquest cas a requerir la mateixa
documentació al següent licitador, segons l’ordre en què hagin quedat classificades les
ofertes.
Capacitat econòmica i financera.
Els/les licitadors/es, d’acord amb l’art. 76.2 del TRLCSP, han de presentar el compromís
d’adscriure els mitjans personals i materials suficients per l’execució del present contracte i
segons exigeixi el plec de condicions tècniques. A més de l’esmentat compromís han de
presentar un Certificat de solvència econòmica. Complir amb allò establert als plecs de
condicions tècniques que regeixen el concurs.
6. Com i on es publiciten les ofertes.
L’anunci d’aprovació dels Plecs de condicions que regulen la concessió demanial es publica
durant el termini de TRENTA dies hàbils en el Tauler d’Anuncis de la Corporació i en el
Butlletí Oficial de la Província, tot això de conformitat amb el que es disposa en I’article 66
del Decret 336/1988, de 17 d’octubre de juny, pel que s’aprova el Reglament de Patrimoni
dels Ens Locals.
Regidoria d’Esports
En relació a la qüestió número 1:
Relació d’equipaments i relació de bar restaurants ubicats en instal·lacions esportives
municipals:
Equipament
Esportiu
PM Centre

Gestor
Equipament
Ajuntament L’H

Concessió

Tipus

Contractista

Bar PM Centre Concessió Martínez y

F.Inici

F. Fin

Situació

16.6.2014 15.06.2020 Procés nova
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PM Gornal

Ajuntament L’H

PM
L’Hospitalet

Ajuntament L’H

CM Rugby

Ajuntament L’H

CMF
Provençana

Ajuntament L’H

CMF
Can Buxeres

Ajuntament L’H

CMF La Florida Ajuntament L’H
CMF Santa
Eulàlia
CMF LH
Centre
CMF Pubilla
Casas
CMF Feixa
Llarga

Ajuntament L’H
Ajuntament L’H
Ajuntament L’H
Ajuntament L’H

Demanial
Concessió
Bar PM Gornal
Demanial
Bar PM
Concessió
L’Hospitalet
Demanial
Concessió
Bar CM Rugby
Demanial
Bar CMF
Concessió
Provençana
Demanial

Benzo, SLU
Diversus
Gastronomia, SL
R. C. T.
Rugby Club
L’Hospitalet
S. M. C.

Bar CMF Can Concessió
Boxeres
Demanial
Bar CMF La
Florida
Bar CMF
Santa Eulàlia
Bar CMF LH
Centre
Bar CMF LH
Pubilla Casas
Bar CMF Feixa
Llarga

Concessió
Demanial
Concessió
Demanial
Concessió
Demanial
Concessió
Demanial
Concessió
Demanial

licitació
Procés nova
5.1.2015 4.1.2021
licitació
Procés nova
20.12.2012 31.12.2020
licitació
Procés nova
2.2.2016 1.2.2021
licitació
Procés nova
12.1.2018 18.1.2021
pròrroga
Pendent
execució
resolució
Desdona-ment

F. J. H.

15.1.2020 15.1.2023 -------

M. G. G.

23.12.2013 20.2.2019

R. R. B.
M. S.
J. G. M.

Procés nova
licitació
Procés nova
1.4.2014 31.3.2019
licitació
Procés nova
23.12.2013 22.12.2018
licitació
Procés nova
23.12.2013 22.12.2018
licitació

En aquest sentit, cal remarcar l’aprovació, per part de la Junta de Govern Local en la seva
sessió del 18 de novembre de 2020, del següent acord (exp. AJT/60464/2020): Pacte
d’estabilitat en la situació contractual de les gestions dels poliesportius municipals per
afavorir durant el transcurs de l’any 2021, el desenvolupament d’un pla estratègic d’accions
de recuperació dels usuaris i l’ús dels equipaments esportius, la promoció de l’esport i ajuda
a les entitats esportives de la ciutat, així com la reorientació del servei públic esportiu
municipal, per tal d’adaptar-se a la nova situació actual a causa de la covid-19.
Aquest acord permet disposar d’un marc estable durant l’any 2020-2021 per a la
reorientació de la gestió de la realitat esportiva de la ciutat, -instal·lacions, activitats,
activitats connexes, entitats i usuaris-, que s’ha vist greument colpejada per la pandèmia del
COVID-19. Aquest pacte recull també principis d’actuació en referència als establiments de
restauració que s’ubiquen en les instal·lacions esportives municipals.
En relació a la qüestió número 2:
Únicament hi ha un cas en tota la ciutat, que és la concessió demanial del bar-restaurant del
Camp Municipal de Rugby, que està atorgada al Rugby Club l’Hospitalet, entitat
majoritàriament usuària de l’esmentat equipament esportiu.
En relació a la qüestió número 3:
Aquests contractes revesteixen la forma de concessions demanials, el règim jurídic de les
quals es troba regulat al Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament
del patrimoni dels ens locals, art. 60 i següents.
En relació a la qüestió número 4:
Els criteris de participació a les licitacions i els d’adjudicació dels contractes són els que
determina de manera general la normativa sobre contractació i, en particular, el que
s’expressen
en
els
corresponents
Plecs
de
prescripcions
tècniques
i
economicoadministratives.
En relació a la qüestió número 5:
Els procediments licitatoris de les Administracions públiques es regeixen pels principis de
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publicitat i pública concurrència, sent publicats en els Diaris Oficials corresponents i en el
Perfil del Contractant de la pàgina web de l’Ajuntament, d’acord amb les exigències
normatives existents.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

b)Preguntes i respostes que s’han formulat en temps i forma escrita:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal d’Esquerra Republicana de
Catalunya, d’acord amb el que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 12 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 20 d’octubre i 6, 10, 11 i 16 de novembre 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. 79519, de 20 d’octubre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns de l’Av. Vilanova a l’alçada del numero 42 del barri del Gornal ens han
manifestat la seva queixa per l’estat de les voreres i de les males herbes que creixen des de
fa temps (Adjuntem imatge).

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al Govern Municipal:
1. Té coneixement d’aquest problema el govern municipal?
2. Quina és la freqüència amb la que netegen les males herbes al barri del Gornal?
3. Quan pensen netejar les males herbes d’aquesta zona?
4. Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per a evitar que aquesta situació es
torni a donar?”
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- 5486
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 20
d’octubre de 2020, amb número 79.519, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les queixes
veïnals per l’estat de les voreres i de les males herbes a la via, avinguda Vilanova a l’alçada
del número 42, i a fi i efecte de donar resposta a les preguntes que han estat derivades a
aquesta àrea, li comuniquem que,
1. Té coneixement d’aquest problema el govern municipal?
El govern municipal era coneixedor de les incidències que es manifesten a la pregunta.
2. Quina és la freqüència amb la qual netegen les males herbes al barri del Gornal?
La freqüència de neteja d’aquest tipus d’incidència és, aproximadament, entre una i dues
vegades l’any.
3. Quan pensen netejar les males herbes d’aquesta zona?
Les actuacions de neteja de males herbes a la zona es van efectuar durant el mes d’octubre
de 2020 i van finalitzar el passat 23/10/2020. Annexem imatges de la mateixa.
4. Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per a evitar que aquesta
situació es torni a donar?
Les accions seran les ja implementades en l’actuació esmentada.
S’ha de tenir en compte que, aquestes actuacions es fan en funció de la disponibilitat
d’equips per part de la contracta de neteja (FCC) i de Plans d’Ocupació que, entre d’altres,
són destinats per fer aquests tipus de funcions.
A més, actuacions d’aquestes mateixes característiques, es van dur a terme a zones on es
presentaven incidències semblants al barri del Gornal, entre finals de juliol i principis d’agost
de 2020.
Atentament,
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“
2.- RGE núm. 79612, de 20 d’octubre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i
les Planes per la poca llum que hi ha al carrer Diògenes per la nit, el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana vol saber:
1.Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2.Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona?
3.Hi ha previst un canvi en els fanals de la zona, que actualment són a les façanes dels
edificis?
4.Està previst canviar l’actual sistema d’il·luminació per llums LED? En cas afirmatiu, en
quin termini?
5.Es preveuen properament treballs de poda que puguin pal·liar la problemàtica?”

- 5487
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 20
d’octubre de 2020, amb número 79.612, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les queixes
veïnals a la problemàtica que al carrer Diògenes del barri de La Florida, a les nits, i a fi i
efecte de donar resposta a les preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li
comuniquem que,
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Aquesta àrea era coneixedora de les problemàtiques que vostès informen i treballa per
solucionar les queixes i demandes ciutadanes registrades, així com per part dels serveis i
inspecció del Districte.
2. Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona?
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Hi ha registrades 8 queixes ciutadanes referents a incidències causades per l’arbrat des de
juliol del 2018 a octubre del 2020 i una queixa ciutadana relacionada amb incidències de
lluminàries viàries en el portem d’any 2020.
3. Hi ha previst un canvi en els fanals de la zona, que actualment són a les façanes
dels edificis?
No hi ha cap actuació prevista sobre els fanals, per a aquesta via.
4. Està previst canviar l’actual sistema d’il·luminació per llums LED? En cas afirmatiu,
en quin termini?
No està previst el canvi a LED. Es van canviar els equips i làmpades, però amb tecnologia
VSAP (que és la que li correspon, segons el mapa lumínic per tipologia i mides del carrer).
No obstant això, està previst fer en el termini més breu possible i atenent a la disponibilitat
del servei, el canvi a làmpada a llum blanca, que aportarà al carrer més sensació lumínica.
Amb aquesta actuació no s’aportarà més llum, que seguirà ajustant-s’hi als nivells de
lluminositat establerts per les autoritats i organismes competents, sinó que es repartirà millor
i es reduirà la sensació de taques de llum (zones obscures) millorant la claredat de ruta, fet
que també aportarà més sensació de seguretat per a la ciutadania, que l’actual llum groga.
5. Es preveuen properament treballs de poda que puguin pal·liar la problemàtica?
D’acord al Pla de gestió d’arbrat l’actuació a realitzar és la poda de brocada als plataners i
els lledoners cal mantenir-los en una formació Natural Intervinguda.
La periodicitat és anual per als plataners i cada 4 anys pels lledoners. Malgrat aquesta
planificació, s’ha realitzat també la poda dels lledoners cada any per a controlar el seu
desenvolupament i reduir les dificultats amb l’enllumenat i els habitatges.
Darrerament s’ha fet visitat d’inspecció i es comprova que els arbres estan retallats per la
part de la façana dels edificis i no dificulten l’enllumenat. (fotos del 29.10.2020).
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Aquest pròxim any està planificada la poda de tots els arbres (actuacions previstes segons
el Pla de Poda) i a més es continuarà fent el seguiment del seu desenvolupament per si
calen altres actuacions puntuals com ja s’ha anat fent darrerament.
Atentament,”

3.- RGE núm. 85732, de 6 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació
a les problemàtiques que es desprenen de les següents imatges del carrer 1r de Maig:
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1.Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
2.Estan previstes actuacions per reparar el paviment aixecat?
3.En quin termini està previst realitzar les actuacions?”

- 5488
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 6 de
novembre de 2020, amb número 85.732, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les queixes
veïnals a diferents problemàtiques que afecten el carrer 1r de Maig, i a fi i efecte de donar
resposta a les preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li comuniquem que,
1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
Aquesta àrea sí era coneixedora de les incidències que es poden identificar a les imatges
que s’annexen.
2. Estan previstes actuacions per reparar el paviment aixecat?
Les actuacions per a reparar les incidències al carrer 1r de Maig requeriran d’un projecte
específic, ja que no es tracta de reparacions que pugui solucionar el servei de manteniment
o les brigades municipals d’espai públic.
El projecte per a la reparació del paviment de les voreres haurà de comprendre
necessàriament, la retirada de part de l’arbrat causant dels desperfectes per aconseguir la
planeitat del paviment i en altres casos, només la retirada d’algunes arrels, tot i que en
aquests casos, l’actuació podria comprometre l’estabilitat dels arbres afectats i no es podrà
veure fins que s’iniciï l’actuació.
3. En quin termini està previst realitzar les actuacions?
S’ha donat ordre perquè es procedeixi a l’estudi per a l’elaboració d’un projecte que ha
d’abastar una acció que comprengui les actuacions abans esmentades sobre l’arbrat a la
zona abans de procedir a la reurbanització preceptiva. No obstant això, es faran les
reparacions puntuals i de manera provisional, d’aquelles incidències que puguin suposar
riscos o dificultats per a la mobilitat i l’accessibilitat a les voreres afectades. Aquestes
darreres actuacions, es duran a terme en el termini més breu possible.
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Atentament,”

4.- RGE núm. 85740, de 6 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació
a les problemàtiques que es desprenen de les següents imatges del carrer Botànica:

1.Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
2.Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?
3.Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del carrer en
qüestió?
4.En quin termini està previst realitzar les actuacions?
5.Són coneixedors els/les responsables de serveis socials que hi ha persones sense
sostre que són a la zona?
6.Quines actuacions i intervencions s’han dut al respecte?”

- 5489
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
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Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 6 de
novembre de 2020, amb número 85.740, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les queixes
veïnals a diferents problemàtiques al carrer Botànica, i a fi i efecte de donar resposta a les
preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li comuniquem que,
1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
Aquesta àrea no era coneixedora de les incidències que queden paleses a les imatges que
annexen a la pregunta.
2. Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?
El passat 9 de novembre es van iniciar les actuacions pertinents per tal de arreglar alguns
dels desperfectes a la vorera: la reparació de la vorera ensorrada a l’alçada del número 55
del carrer Botànica (SIGVIAL 202065855) i el forat al costat de la tapa de registre a l’alçada
del carrer Botànica, 77 (SIGVIAL 202065860).
La resta de problemàtiques que apareixen a les imatges pertanyents a l’Avinguda Joan
Carles I, relacionades amb la neteja i sanejament de la zona sota els porxos del pavelló 1 de
Fira de Barcelona - Gran Via L’Hospitalet, són competència de Fira de Barcelona i ho
posarem en el seu coneixement.
3. Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del carrer en
qüestió?
La freqüència i procediment de neteja del carrer Botànica és la següent:
Escombrada Manual*: L, M, X, J, V, S – Matins
Escombrada Mecànica*: L, X, V – Matins
*S’annexen plànols dels recorreguts dels serveis de neteja a la zona.
Pel que fa al manteniment en aquesta via, depèn de les incidències detectades, ja sigui per
part de les inspeccions municipals o les derivades de tercers, com per exemple, la
col·laboració ciutadana.
4. En quin termini està previst realitzar les actuacions?
Respecte a la reparació de les incidències que són competència d’aquesta àrea, es
procedirà a la seva reparació en la major brevetat possible.
5. Són coneixedors els/les responsables de serveis socials que hi ha persones sense
sostre que són a la zona?
En aquesta zona fins al moment, no havia estat mai localitzada ni estàvem informats que hi
hagués cap persona pernoctant.
Des de Guàrdia Urbana s’ha pogut contactar (en diferents horaris) i identificar a la persona.
No es tracta d’una persona amb, fins a la data, cap vincle amb el territori, ni en l’àmbit
social, ni sanitari, sense padró ni domicili conegut a la ciutat.
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6. Quines actuacions i intervencions s’han dut al respecte?
Se li han ofert diferents serveis que ha rebutjat reiteradament, manifestant la seva voluntat
de seguir la seva dinàmica itinerant i marxar aviat de la ciutat.
Les actuacions previstes van encaminades a intentar contactar i establir un cert vincle de
proximitat amb la persona, primer a través de l’entitat que dóna suport a persones sense
sostre de la ciutat (Creu Roja) i de manera coordinada, conèixer la situació d’aquesta
persona i les possibilitats de poder establir-hi un pla de treball.
Atentament,
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“

5.- RGE núm. 86726, de 10 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant diferents preocupacions i problemàtiques rebudes per aquest Grup Municipal, volem
saber les següents dades:
1.Quines han estat les compres realitzades en l’últim any per tal de proveir material (com
ara cascos, armilles, uniformes...) al cos de la Guàrdia Urbana?
2.Quin cost han tingut aquestes compres realitzades en l’últim any, desglossades per
conceptes?
3.Les compres d’aquest tipus de material, responen a la previsió realitzada ex ante?
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4.Quins són els mecanismes que s’estableixen per realitzar una correcta previsió per a la
compra de materials?
5.Quantes queixes han estat rebudes pels treballadors i treballadores de la Guàrdia
Urbana per no rebre el material necessari a temps?
6.Les queixes relacionades amb les botes i sabates en mal estat denunciades pels
treballadors i treballadores són generalitzades?
7.Quants controls preventius per detectar conductors sota l’efecte de l’alcohol i drogues
s’han realitzat en l’últim any?
8.Com s’han organitzat aquests controls? En quins punts s’ha portat a terme i en quines
franges horàries?
9.Quantes sancions s’han interposat arran d’aquests controls?
10. Quantes actuacions de la Guàrdia Urbana han acabat en baralles en l’últim any?
11.En quantes d’aquestes actuacions hi ha hagut agents de la Guàrdia Urbana lesionats?
12.Quines són les formacions que reben els treballadors i treballadores del cos de la
Guàrdia Urbana?
13.Aquestes formacions són especialitzades en relació al seu lloc de treball?
14.Quantes formacions han rebut en l’últim any? Quines han estat?
15.Amb quina freqüència els treballadors i treballadores del cos de la Guàrdia Urbana
realitzen pràctiques de tir?
16.Sota quins criteris s’organitzen aquestes pràctiques i sota quins criteris s’organitzen i
es temporalitzen?”

- 5490
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 86726 i data 6 de novembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que siguin contestades al Ple Ordinari, en relació a
“Quines han estat les compres realitzades en l’últim any per tal de proveir material (com ara
cascos, armilles, uniformes...) al cos de la Guàrdia Urbana?...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. L’any 2019 les compres realitzades de material per la Guàrdia Urbana han estat:
Impermeables 3C Catalunya
Gorres albelina escala bàsica
Gorres sargent subinspector
Cobreix pantaló fi 2 reflec. Blau
Pantaló aldán
Caçadora elàstica L’H 2018
Pol aldán M/C
Pol aldán M/L
Calçat
Pantaló Aldàn
Bus estiu Catalunya 2017

414
30
14
422
683
45
691
746
109
344
78

2. L’import total de les compres durant l’any 2019 ha estat de 351.407,34 €.
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3. Si, corresponen a la previsió ex ante.
4. Es fa una estimació dels agents de la Guardia Urbana en cada anualitat i en segon lloc es
dona compliment als acords de la Comissió de Vestuari, creada a tal fi.
5. No consten queixes formals sobre aquest tema. Les incidències que rebem dels agents
per problemes amb el vestuari es gestionen directament des del Departament de Magatzem
i material buscant-li la solució mes ràpida. Per norma es disposa d’un estoc per a reposar
vestuari, si no disposem en estoc es compren.
6. Durant aquest any es van rebre tres (3) incidències per calçat trencat que es van reposar.
En dos de les incidències al no tenir en estoc es van comprar directament.
7. Enguany s’han realitzat dues-centes (200) actuacions per conducció sota els efectes de
l’alcohol i/o els efectes d’estupefaents.
8. Aquest any i considerant la situació de emergència sanitària per la COVID-19, a causa de
l’alta capacitat d’infecció, s’ha considerat adequat no realitzar controls aleatoris, sotmetent a
les proves de detecció només els casos d’accident i/o símptomes evidents d’influència.
9. De les dues-centes (200) intervencions per alcoholèmia i/o estupefaents, s’han realitzat
cent setanta-quatre (174) atestats penals i vint-i-una (21) denúncies administratives.
10. S’han instruït cent vint-i-sis (126) diligències penals per atemptat, resistència o
desobediència als agents.
11. Un total de seixanta (60) agents han causat baixes per intervencions en detencions.
12. De forma habitual els agents reben una formació especialitzada segons les unitats on
estan destinats i d’altra més general.
Les actualitzacions legislatives i les habilitacions necessàries per efectuar tasques
especialitzades com son les proves per a la detecció de substàncies estupefaents o la
investigació d’accidents de trànsit, formen un important gruix de la planificació.
13. Totes les formacions, tant de caràcter general com aquelles adreçades a unitats
especialitzades, estan destinades a la millora dels servei mitjançant una formació que
abasteix aspectes tècnics i de coneixement més genèric i que contribueixen al correcte
desenvolupament de les seves tasques i a la major satisfacció dels agents envers la seva
feina.
14. Per tal de donar una informació mes acurada, i tenint en compte que l’any 2020 és un
any on la formació ha estat sotmesa als efectes de la pandèmia, hem considerat les accions
formatives de l’any 2019 i les que s’han realitzat al 2020.
Entre els dos anys s’han realitzat gairebé quinze mil (15.000) hores de formació tot i que al
2020, com a conseqüència de la COVID-19 hem hagut de suspendre diverses accions
formatives programades i que s’integraran a la planificació pel 2021.
15. Es realitzen les dues (2) pràctiques de tir anuals que exigeix el Reglament d’Armament
dels policies locals. Es realitza una primera pràctica en el primer semestre i la segona en el
segon, sempre dins de l’horari de servei dels agents. Aquest any i atesa la situació
excepcional provocada per la pandèmia, la segona pràctica s’ha demorat.
16. La Guàrdia Urbana disposa d’unes excel·lents instal·lacions de galeria de tir, així com
d’un programa de formació continuat dirigit per un instructor de tir. Actualment s’està formant
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a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya un segon instructor que donarà suport a la
tascar del titular.
Atentament,”

6.- RGE núm. 86734, de 10 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari, en relació a les queixes rebudes per
Guàrdia Urbana:
1.Quines eren les línies fonamentals de l’acord signat amb Guàrdia Urbana per liquidar
els endarreriments a 60 dies, formalitzat fa aproximadament un any i mig?
2.Per quins motius es denuncia que aquest acord no s’ha complit?
3.Per quins motius no s’ha complert aquest acord?
4.S’ha traslladat als treballadors i treballadores el motiu pel qual no s’ha complert l’acord
i quins han estat els motius?
5.En cas afirmatiu, s’ha arribat a algun consens per tal de minimitzar l’impacte de
l’incompliment de l’acord?
6.Està previst el reconeixement de la feina feta per part dels serveis essencials de
l’Ajuntament?
7.S’ha previst fer aquest reconeixement a través d’alguna gratificació salarial, com han
fet ajuntaments com el de Sant Cugat?”

- 5491
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans, Sr.
Jesús Husillos Gutiérrez, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral realitzada al Ple del 28 d’octubre, amb el número d’expedient
AJT/59339/2020, i a la pregunta escrita registrada el 10/11/2020, amb el núm. 86734,
ambdues presentades per vostè com a Regidor del Grup Polític Municipal d’ERC-AM, dirvos que és necessari sol·licitar un ajornament per respondre de forma més adient a la seva
petició.
Atentament,”

7.- RGE núm. 86735, de 10 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari, en relació amb la Guàrdia Urbana:
1. Quines són, actualment, les funcions de la Unitat Especial d’Intervenció en matèria de
Convivència i Civisme de la Guàrdia Urbana?
2. Quants agents formen part d’aquesta Unitat? Quants agents hi havia inicialment a la
Unitat?
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3. En cas que el nombre d’agents a la Unitat hagi disminuït, quins han estat els motius?
Per què no hi ha hagut reposició a la Unitat Especial?
4. En quantes actuacions o intervencions ha participat la Unitat Especial en els últims 10
mesos?
5. Quin futur preveu el govern municipal per la Unitat d’Especial d’Intervenció?”

- 5492
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 86735 i data 10 de novembre 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
“en relació amb la Guàrdia Urbana: 1.Quines són, actualment, les funcions de la Unitat
Especial d’Intervenció en matèria de Convivència i Civisme...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Les funcions genèriques de la Unitat d’Intervenció són:
1) Intervenir en els problemes d’inseguretat i d’incivisme als espais públics.
2) Control dels locals de pública concurrència especialment conflictius i intervencions
administratives.
3) Participació en els següents operatius d’ordre públic:
 Control de masses en grans aglomeracions humanes
 Intervencions en alteracions greus d’ordre públic
4) Suport i auxili a altres unitats de la Guàrdia Urbana o d’altres cossos policials.
5) Vigilància, seguretat i custodia de l’Ajuntament, davant de manifestacions, concentracions
i celebracions de Plens municipals conflictius.
6) Protecció d’autoritats i edificis municipals.
7) Totes aquelles funcions que li siguin assignades, en el marc de les seves competències
com Agents de la Guàrdia Urbana.
2. Originàriament la Unitat Especial d’Intervenció estava integrada per vint-i-quatre (24)
agents. Dividits en dos escamots (grups) amb dos comandaments: un sergent com a Cap de
la unitat i un Caporal per grup.
Actualment la Unitat Especial d’Intervenció la integren un sergent, una caporala i dotze (12)
agents.
3. Les baixes s’han produït per voluntat dels agents i per la promoció a Sergent d’un dels
caporals.
La reposició del personal de la Unitat està emmarcada dins d’un procés de la reorganització
de la Guardia Urbana. Aquesta reforma té per objecte, entre altres finalitats, racionalitzar els
recursos humans i afegir una major qualitat als serveis que es presten a la ciutadania. Per
portar a terme aquest objectius cal fer un anàlisis del conjunt de l’organització i de com es
distribueixen els efectius policials per donar una resposta eficient als requeriments dels
ciutadans.
4. Setmanalment hem planificat intervencions conjuntes amb Mossos d’Esquadra i amb el
Cos de la Policia Nacional per fer front a diverses problemàtiques de la ciutat.
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Cada divendres i dissabte a la nit, la Unitat Especial d’Intervenció ha participat en aquests
dispositius.
Durant la resta de servei, dins del seu àmbit competencial, han donat resposta a tots aquells
requeriments ciutadans, a part de moltes altres intervencions preventives.
5. Finalitzat l’anàlisi organitzatiu es detecta la necessitat d’una unitat que faci incidència a
les problemàtiques relacionades amb la Convivència i Civisme i la seguretat ciutadana.
També hem detectat la necessitat de fer canvis en alguns aspectes de la prestació del
servei i en l’organització interna de la unitat que permetin adaptar-s’hi a les noves realitats
socials. A l’actualitat hem planificat un calendari d’implantació de les millores adients per
abordar-les en la prestació del servei.
Atentament,”

8.- RGE núm. 87474, de 11 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació
a les problemàtiques que es desprenen de les següents imatges del carrer Motors:
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1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
2. Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques relacionades amb la
seguretat i la neteja del carrer?
3. Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del carrer en
qüestió?
4. Per quin motiu hi ha aquest tipus de vegetació a la via pública?
5. En quin termini està previst realitzar les actuacions?
6. Quines actuacions i intervencions s’han dut ja al respecte?”

- 5493
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Senyor,
En relació amb la seva pregunta presentada en el Registre General d’Entrada en data 11 de
novembre de 2020, amb número 87.474, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del
Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, referent a les
problemàtiques que es deriven de les imatges del carrer dels Motors, i a fi i efecte de donar
resposta a les preguntes que han estat derivades a aquesta àrea, li comuniquem que,
Les imatges que vostès annexen a l’escrit de la pregunta, pertanyen a l’àmbit geogràfic
de la ciutat de Barcelona, concretament:
o Les imatges referents a abocaments corresponen majoritàriament al tram del
carrer dels Motors ubicat entre l’avinguda de Joan Carles I i el carrer de
Dolors Aleu i aquest tram de vorera correspon al terme municipal de
Barcelona.
El mateix cas el trobem a les fotografies on apareixen desperfectes a les
voreres, ocasionats pel creixement de les arrels de l’arbrat existent.
o Respecte a la darrera fotografia on es pot percebre una tanca verda, no
pertany al tram entre l’avinguda Juan Carlos I i el carrer Dolors Aleu, sinó uns
300 metres sentit Cornellà, però també dintre del terme municipal de
Barcelona aproximadament a l’alçada de l’empresa Quality Expresso (carrer
dels Motors 1-9, 08040 Barcelona).
 Exposades les anteriors raons, no correspondria a aquest Ajuntament la neteja ni el
manteniment d’aquestes zones, no obstant això,
1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
El govern municipal sí és coneixedor d’aquestes problemàtiques.
2. Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques relacionades
amb la seguretat i la neteja del carrer?
Com s’esmentava inicialment, geogràficament aquestes incidències no pertanyen a
l’àmbit competencial de l’Ajuntament de L’Hospitalet, no obstant això pel que fa a
actuacions relacionades amb la neteja i donada la proximitat amb el municipi de
l’Hospitalet, s’han fet actuacions puntuals per mantenir net l’entorn, sempre que els
abocaments observats no han estat massius. Durant el 2019 es van fer 10
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actuacions per part de la contracta local de sanejament a la zona, atenent a
inspeccions i a queixes que desconeixen que aquest entorn no pertany
competencialment al nostre Ajuntament.
Aquest 2020 es van comptabilitzar 3 actuacions abans del confinament domiciliari
decretat dins l’Estat d’Alarma.
Els serveis d’inspecció municipals d’Espai Públic han detectat que aquesta vorera
és un “punt negre” donat que aquest tipus d’abocaments són molt continuats i no
només afecten la vorera sinó també al solar privat que hi ha al darrere, que molt
sovint també pateix actes d’incivisme.
3. Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del
carrer en qüestió?
Respecte a la neteja dels trams de via del carrer objecte d’aquesta pregunta, igual
que tots els carrers del Polígon Pedrosa, té un servei de sanejament d’acord amb
les necessitats actuals.
Concretament, al carrer dels Motors es fa escombrada mecànica en torns de matí
els dies: dilluns, dimecres i divendres.
Pel que fa al manteniment, el 2019 es van fer actuacions sobre incidències de
vialitat al carrer dels Motors en el seu tram geogràfic pertanyent al nostre terme
municipal.
4. Per quin motiu hi ha aquest tipus de vegetació a la via pública?
La vegetació de les fotografies tant a les voreres, com al solar privat abans
esmentat, tampoc formen part del nostre terme municipal, no obstant això també
s’ha fet algunes actuacions puntuals sobre aquestes al llarg del 2019, quan han
estat motiu de queixa ciutadana.
5. En quin termini està previst realitzar les actuacions?
Com s’ha dit anteriorment no hi ha actuacions previstes sobre incidències que no
afecten el nostre terme municipal.
6. Quines actuacions i intervencions s’han dut ja al respecte?
S’ha enviat una inspecció municipal des d’aquesta àrea, per valorar les actuacions a
fer al respecte i donat el cas, donar trasllat als serveis responsables del sanejament
de la ciutat de Barcelona.
Atentament,”

9.- RGE núm. 88745, de 16 de novembre de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El passat dissabte 14 de novembre, després de comunicar una incidència mitjançant
l’aplicació de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, se’m va informar de
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manera telefònica que l’aplicació havia quedat col·lapsada atès el meu registre, per aquest
motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quins motius van portar al col·lapse de l’aplicació el passat 14 de novembre de 2020?
2. Quantes incidències es van rebre per l’aplicació de Seguretat Ciutadana el passat 14
de novembre de 2020?
3. Quant de temps va durar el col·lapse de l’aplicació? Com va ser solucionat?
4. És freqüent que l’aplicació es col·lapsi quan s’envien incidències? Quins són els
motius?
5. Quin és el protocol d’actuació quan aquesta aplicació es col·lapsa?
6. Com s’informa als ciutadans i ciutadanes del col·lapse de l’aplicatiu?
7. Com afecta el col·lapse de l’aplicació als ciutadans i ciutadanes? Com n’afecta al cos
de la Guàrdia Urbana?
8. En cas de col·lapse de l’aplicació, les notificacions segueixen arribant a la centraleta?
En cas contrari, d’informar-se d’una emergència a través de l’aplicació, com s’actuaria
si aquesta no es rep?
9. Quantes vegades s’ha col·lapsat l’aplicació en els darrers 6 mesos?
10. Quin és el seguiment que es fa de l’aplicació per actualitzar-la i mantenir-la?
11. Està previst fer canvis en l’aplicació per tal d’actualitzar-la?”

- 5494
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 88745 i data 16 de novembre del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “El
passat dissabte 14 de novembre, després de comunicar una incidència mitjançant l’aplicació
de Seguretat Ciutadana de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, se’m va informar de manera
telefònica que l’aplicació havia quedat col·lapsada atès el meu registre...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. L’aplicació no es va col·lapsar en cap moment. En la conversa mantinguda entre l’agent i
el senyor Xavier MOMBIELA, l’agent va fer servir l’expressió “col·lapse del sistema” en el
sentit que cada incidència entrant d’APP genera una incidència al sistema de Gestió
d’Incidències de Guardia Urbana, que requereix gestió i tancament justificat, la qual cosa
implica un temps de gestió important per encabir-la en el servei general, tenint en
consideració que, a més, es tractava exactament de la mateixa comunicació repetida set
cops.
La comunicació de la incidència estava relacionada amb una pilona.
2. Es van rebre trenta-quatre (34) incidències, i onze (11) eren idèntiques i enviades amb
segons de diferència.
3. Tècnicament l’aplicació no es va col·lapsar en cap moment. En un curt període de temps
es van generar incidències idèntiques i es va solucionar trucant a la persona responsable de
la comunicació recurrent, per tal de informar-li de la incidència.
4. L’aplicació no s’ha col·lapsat mai. Determinats usuaris ocasionalment envien de forma
accidental o intencionada la mateixa incidència de forma insistent. I no esperen a rebre la
confirmació de l’enviament d’aquesta incidència.
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5. Quan l’aplicació de Seguretat Ciutadana rep incidències idèntiques de forma repetitiva, es
comunica immediatament amb l’usuari responsable de la comunicació, per tal d’informar-lo
que ja s’han rebut els avisos, que no cal que enviï més incidències.
6. L’aplicació no s’ha col·lapsat mai. Per tant no ha estat necessari realitzar mar cap avis.
7. Des de la perspectiva d’usuari (ciutadans i ciutadanes) no hi ha hagut mai cap afectació.
L’aplicació, fins avui, ha funcionat de forma estable i sense incidències d’usuari.
Les afectacions són les ocasionades per un ús incorrecte de la aplicació de Seguretat
Ciutadana, intencionat o accidental, per manca de perícia en l’ús de l’aplicació o intencionat,
generant comunicacions idèntiques de forma repetitiva.
8. Si l’aplicació de Seguretat Ciutadana deixés de funcionar, aquest canal de comunicació
restaria inservible. El ciutadà comunicaria qualsevol incidència via telefònica o via e-mail, o
per altres canals de comunicació amb la Guàrdia Urbana.
No es pot actuar sobre cap situació d’emergència si no es té coneixement.
9. Cap.
10. L’empresa desenvolupadora fa seguiment, manteniment i actualització permanent.
11. L’empresa desenvolupadora fa actualitzacions periòdiques.
Atentament,”

10.- RGE núm. 88819, de 16 de novembre de 2020
“Lluïsa Carmona Martínez, Regidora del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta:
1. Quants diners ha rebut l’Ajuntament de l’Hospitalet del Pacte d’Estat contra la
violència de Gènere ?
2. En quins projectes i entitats s’han destinat aquest diners rebuts del Pacte d’Estat a la
nostra ciutat?”

- 5495
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora de Govern de Joventut i d’Igualtat i LGTBI, Sra. Laura García
Manota, que literalment diu:
“Senyora,
Respecte a la sol·licitud registrada com a pregunta de Ple d’aquest Ajuntament amb data
16/11/2020 amb núm. de registre RGE 88819, i segons el que disposa l’article 55.3 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada en el Ple Ordinari que es
celebrarà el dia 25 de novembre de 2020, en relació a les preguntes realitzades, us
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comunico el següent:
A LA PREGUNTA
1. Quants diners ha rebut l’Ajuntament de l’Hospitalet del Pacte d’Estat contra la
Violència de Gènere
Any 201847.011,82€.
Any 201947.011,82€.
A LA PREGUNTA
2. En quins projectes i entitats s’han destinat aquests diners rebuts del Pacte d’Estat
a la nostra ciutat.
Adjuntem resolució presentada al “Ministerio de la Presidència, Relaciones con las
Cortes e Igualdad del Gobierno de España” de data 27/09/2019, de la despesa efectuada
de l’01/01/2019 a 30/06/2019 (data establerta per període de justificació a la resolució de
concessió).
Document AUPAC nº 419000/2019.
En quant a la despesa del any 2019 i degut a l’estat d’alerta sanitària es produeix una
suspensió, tal com indica una nota informativa emesa per part de la “SECRETARIA DE
ESTADO DE IGUALDAD Y CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO” que es reprodueix a
sota, en relació als terminis d’execució i justificació, per tant, la justificació es presentarà al
gener de 2021.
2. La realització de programes o projectes per les entitats locals amb càrrec als fons
rebuts per al desenvolupament del ‘Pacte d’Estat per a 2019, que no tinguin per
objecte la adopció de mesures per a garantir la prestació dels serveis essencials per
a la protecció i atenció de víctimes de violència de gènere ni la realització de
campanyes institucionals preventives, esmentats en el punt 1, resulta afectada per
la suspensió dels terminis prevista en l’apartat 1 de la disposició addicional tercera
de el Reial Decret 463/2020, de 14 de març. La seva realització es reprendrà en el
moment en què perdi vigència l’estat d’alarma i les pròrrogues del mateix. En aquest
moment i sense perjudici del que pogués acordar-se en cas de pròrrogues
posteriors de l’estat d’alarma, els 71 dies de durada de l’estat d’alarma (des del 14
de març fins el 23 de maig), durant els quals el termini d’execució està suspès,
s’afegiran perquè, a partir del 24 de maig, es reprengui el termini d’execució fins el 9
de setembre de 2020. Finalitzat aquest termini, la justificació s’han de presentar en
un termini de 4 mesos, és a dir, no més tard de el 9 de gener de 2021.
Cordialment,”

11.- RGE núm. 89014, de 16 de novembre de 2020
“Antoni García i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, CIF.
V67473793, d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament
de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte
de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diferents veïns i veïnes ens han traslladat les seves queixes perquè s’aparquen cotxes i
furgonetes en els espais que ocupaven els carrils bici de la Rambla Just Oliveras.
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Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines mesures pren l’Ajuntament perquè no s’utilitzi diàriament el carril bici de la
Rambla Just Oliveras com a zona d’estacionament temporal de cotxes i furgonetes?
2. Per quins motius l’Ajuntament de l’Hospitalet ha esborrat la senyalització en el
paviment del carril bici de la Rambla Just Oliveras?”

- 5496
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 89014 i data 16 de novembre 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
“Diferents veïns i veïnes ens han traslladat les seves queixes perquè s’aparquen cotxes i
furgonetes en els espais que ocupaven els carrils bici de la Rambla Just Oliveras...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. El servei de Guàrdia Urbana fa un seguiment continu de les infraccions que es puguin
produir a la ciutat mitjançant el patrullatge ordinari de totes les unitats destinades al carrer.
Els comandaments responsables del districte I Centre–Sant Josep han informat que els
carrils bici de la Rambla Just Oliveres es troben habitualment lliures de vehicles.
De manera ocasional, hi ha algun vehicle que fa una parada per descarregar alguna
mercaderia o encotxar o desencotxar alguna persona. Quan es dóna aquesta circumstància
i els agents ho detecten, aquests actuen d’ofici.
2. La Rambla és un eix cívic per a vianants, on cal garantir la seguretat d’aquests en tota la
seva amplada i recorregut, i per tant no és compatible amb el pas d’un carril bici per una de
les seves calçades. Cal recordar que el carril bici és un espai per a ser utilitzat per a
velocitats fins a 25 km/h, incompatible amb l’ús de vianants.
Amb la nova xarxa ciclable bàsica de la ciutat que s’està executant, s’habiliten noves vies
per a la connexió vertical que travessen el barri del centre, i per tant substitueixen la funció
que feia antigament la Rambla com a via ràpida per a la bicicleta. Aquestes vies són C/Riera
de la Creu i C/Girona. L’esquema de la xarxa bàsica el pot trobar en: www.geoportal.lh.cat/espaipublic.
La Rambla, per tant, és un espai on hi poden circular les bicicletes sempre i quan ho facin a
la velocitat del vianant (màxim 10 km/h), com a qualsevol altra illa de vianants de la ciutat.
En cap cas poden tenir prioritat sobre el vianant ni poden superar aquesta velocitat.
Indicar finalment que la Rambla no és un espai per a la càrrega i descàrrega, per tant l’ús de
l’antic carril bici per a aquestes pràctiques no és correcte. En l’execució de la xarxa bàsica
ciclable s’ha tingut en compte la creació de nous espais per a la logística de mercaderies,
espais que encara estan en procés d’implantació, doncs l’actuació no està finalitzada. De la
mateixa manera, la senyalització s’està modificant encara pel mateix motiu.
Atentament,”
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12.- RGE núm. 89029, de 16 de novembre de 2020
“Coque Garcia, Portaveu adjunt del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En els darrers mesos han proliferat les empreses de vehicles compartits a diferents ciutats, i
l’Hospitalet no ha restat al marge. Sovint aquests vehicles venen a cobrir una necessitat, per
una banda, de mobilitat facilitant els desplaçaments curts dins de les ciutats; i segon, de
sostenibilitat, amb vehicles generalment d’energia neta o híbrids.
Però no podem obviar el fet que l’espai públic està disputat, i a l’Hospitalet ja existeix un
greu problema amb l’aparcament de vehicles en voreres, sovint incomplint amb l’ordenança
de mobilitat, que perjudica l’accessibilitat a les persones amb mobilitat reduïda.
Aquests serveis, a més, estan proporcionats per privades que exploten l’espai de la ciutat
fent un ús lucratiu de la via pública amb una gestió indirecta de la seva flota mitjançant el
sistema sharing, que permet aparcar lliurement sense costos ni pràcticament control,
supervisió o implicació de la pròpia empresa en la flota de vehicles. Aquest grup a pogut
comprovar que algunes d’aquestes empreses han estat operant a la nostra ciutat sense ni
tan sols disposar de llicència, tal com també ha reconegut el mateix govern municipal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
- Quantes llicències de cotxe compartit hi ha actualment en vigor a l’Hospitalet, i a
quines empreses estan atorgades?
- Quantes llicències de moto compartida hi ha actualment en vigor a l’Hospitalet, i a
quines empreses estan atorgades?
- Quantes llicències de bicicleta compartida hi ha actualment en vigor a l’Hospitalet, i a
quines empreses estan atorgades?
- Quantes bicicletes d’empreses que han operat a l’Hospitalet sense llicència han
acabat retirades de la via pública?
- Quan està previst treure a concurs el servei de bicicleta compartida a l’Hospitalet,
després de més de dos anys de prova pilot?”

- 5497
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 89029 i data 16 de novembre 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
“En els darrers mesos han proliferat les empreses de vehicles compartits a diferents ciutats,
i l’Hospitalet no ha restat al marge. Sovint aquests vehicles venen a cobrir una necessitat...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
- Actualment hi ha una única empresa en vigor Ubeeqo. Amb 12 reserves operatives al
carrer distribuïdes per l ciutat.
L’empresa RESPIRO ha liquidat la societat i ha demanat a aquest ajuntament la revocació
de la llicència. La revocació està en tràmit administratiu i les reserves retirades de la via
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pública.
- A dia d’avui no hi ha cap empresa que disposi de llicència per operar a L’Hospitalet.
Acciona era l’única empresa que disposava d’una llicència per operar amb 30 motocicletes.
Disposava d’una pròrroga de 3 mesos, del 22/06/2020 al 22/09/2020 ja finalitzada. Resta
pendent de renovació.
L’empresa E-Cooltra ha fet una sol·licitud per operar a L’Hospitalet. Hi ha expedient obert
per a la seva valoració.
- Una sola llicència a IDRIBK SPAIN S.L., que opera amb el nom comercial de Mobi by
Mobike. Tenen una pròrroga de sis mesos fins el 31 de desembre de 2020 per operar amb
500 bicicletes.
- La Guàrdia Urbana no te coneixement de cap empresa que operi sense llicència i si es
localitza cap bicicleta d’un operador d’altre municipi o d’una bicicleta en situació irregular, es
contacta amb l’empresa propietària per a que sigui ella mateixa qui la pugui retirar.
- En data propera es publicarà al BOPB la convocatòria de concurs per a l’atorgament de les
llicències temporals d’ús comú especial del domini públic per a l’estacionament de bicicletes
d’ús compartit en règim d’explotació econòmica.
Atentament,”

c)Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la sessió.
SRA. ALCALDESSA
Passaríem a l´últim punt que és el de precs i preguntes. Aquí sí demanaria a tothom qui
tingui preguntes ho demani amb la fórmula habitual que és aixecant la mà.
Hi ha vuit paraules, la última paraula que s’ha demanat i que doni, és per part de la Sra.
Esplugues. La primera, l’ha fet el Sr. Antoni Garcia. Sr. Garcia quan vulgui.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies, Alcaldessa. Ja són onze persones en llibertat amb càrrecs greus en el cas
del Consell Esportiu. Avui el Parlament de Catalunya ha aprovat la compareixença de
l’alcaldessa, també del Sr. Cristian Alcázar i del Sr. Cris Plaza, que es troben en llibertat
amb càrrecs per presumptes irregularitats en el cas del Consell Esportiu.
Des d’Esquerra Republicana de Catalunya esperem que l’alcaldessa i els regidors donin
explicacions al Parlament de Catalunya, però també esperen que d’una vegada per totes
donin explicacions en aquest Ple i actuïn amb transparència. Per tant, li demanem una
vegada més que actuï amb transparència en el cas del Consell Esportiu i doni explicacions
en aquest plenari que és on ha de donar també explicacions a tots els ciutadans i
ciutadanes.
També voldríem fer una pregunta referent als terrenys que es van cedir al Circ du Soleil, que
s’ha trobat en suspensió de pagaments i quina utilitat li volen donar des de l’equip de govern
a aquests terrenys.
També voldríem saber de l’equip de govern, hem vist que el Centre de Medicina Xina que
tenia projectat, ha quedat en paper mullat. I què pensa fer l’equip de govern a l’antiga
fàbrica tèxtil Godó Trias i finalment voldrien també saber com es troba el projecte de la Casa
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de la Cultura popular catalana, si ja s’ha consensuat amb les diferents entitats i si s’ha
consensuat, quin és el termini per poder executar aquesta obra i perquè la nostra ciutat
pugui tindre aquest centre de cultura popular catalana que tants anys han reivindicat les
entitats de la nostra ciutat.
I també li demanem novament en aquest ple que posi en marxa la comissió per tal
d’esbrinar les irregularitats en la gestió de l’estadi municipal de la Feixa Llarga.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Ens consta que l’Oficina Antifrau en data 30 de setembre del corrent, ha iniciat un seguit
d’actuacions i investigacions de recopilació i requeriments de documentació sobre el
planejament aplicable al sector que comprèn l’avinguda Josep Tarradellas i el carrer Canigó,
el carrer Enric Prat de la Riba i el carrer Batllori de L’Hospitalet de Llobregat, aprovat
definitivament en data 30 de setembre de 2008, per la Conselleria de Política Territorial i
Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya. Des del nostre grup municipal L’Hospitalet
En Comú Podem, demanem accés i còpia de la informació i documentació requerida per
l’Oficina Antifrau i que ha d’aportar aquest Ajuntament sobre l’esmentat planejament.
Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gracias Alcaldesa. Dos preguntas, la primera es si se plantea la peatonalización de algunas
calles los fines de semana, para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas y contribuir así al
complimiento de las distancias de seguridad que requiere la lucha contra la pandemia.
La segunda, es en forma de pregunta aunque puede ser más bien una petición, igual que la
anterior también, y es para preguntar al Gobierno si existe la posibilidad de crear un canal
comunicativo con las diferentes entidades que integran la red vecinal de protección del
patrimonio, donde se comunique toda la intervención municipal respecto el patrimonio de la
ciudad.
Si es posible a fin de cuentas la creación de un modelo comunicativo integral que recoja
todas las intervenciones municipales que tienen que ver con la protección del patrimonio de
la ciudad. Gracias.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Si dues preguntes i un prec. En primer lloc, quants diners ha rebut l’Ajuntament de
L’Hospitalet del Pacte d’estat contra la violència de gènere? i en quins projectes i entitats
s’han destinat aquests diners?
En segon lloc, sobre el pàrquing descontrolat que s’està produint al camí d’accés a Can
Trabal. Imaginem que potser és per necessitats de l’hospital però també voldríem demanar,
si no és possible, qualsevol altra opció, com per exemple, aquest espai que va ser destinat
al Circ du Soleil, perquè és una imatge que degrada el patrimoni que representa Can Trabal,
al propi hospital i també a la ciutat de L’Hospitalet.
I finalment un prec que volia també fer a la Sra. Alcaldessa en les seves funcions de
mediadora, diguéssim, o de reguladora, una mica del Ple i és demanar si com avui, tots els
plens d’aquest Ajuntament, poguessin ser lliures de violència masclista i de qualsevol forma
de violència, perquè avui hem gaudit d’un clima en el Ple que jo crec que té molt a veure
amb el fet de que no ha existit el que sovint ens trobem que són aquestes desqualificacions i
insults, fins i tot, i moltes vegades, comentaris masclistes. Gràcies.
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SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo volia fer una pregunta respecte al poliesportiu del gasòmetre, el
de Santa Eulàlia.
Com a conseqüència de l’aprovació inicial del Pla Especial, per part del Ple del mes passat,
se’ns han adreçat veïns afectats directament per aquest projecte, explicant que no van tenir
cap coneixement del procediment d’informació pública del passat mes de juny. Aquest
procediment, es va fer el mes de juny d’aquest any, tot just, després del primer confinament
del COVID-19, en ple estat d’alarma.
Aquests veïns han explicat que a principis d’any van tenir reunions a la regidoria on van
demanar informes de primera mà i els hi van dir que se’ls faria arribar. Llavors, la pregunta
és quin seria el mecanisme o instrument que utilitzarà aquest Ajuntament, per tal que a
partir d’ara, el veïnat afectat tingui un coneixement efectiu de l’estat del procediment i pugui
participar en el projecte, garantint així un procediment transparent i participatiu i també de
consens amb tots aquests veïns i amb totes les associacions. Moltes gràcies.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Gràcies, jo faré un prec. Estem a punt d’acabar el Ple i encara queden respostes, per part
d’algun regidor, per donar respostes a alguna de les preguntes que hem formulat ja sigui de
manera oral o han estat registrades al Registre General d’Entrada de l’Ajuntament.
Sí que faria un prec al govern municipal, sobretot, a l’àrea de Seguretat i Convivència que
revisés quines són les preguntes que té pendents i les respongués amb la major brevetat
possible, fent un correcte ús i una correcta interpretació de la diferent normativa municipal.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, yo haré tres preguntas. La primera referida a la situación que viven
los vecinos de la calle Comercio en relación a una situación que venimos preguntando en
los últimos plenos, la Plaça dels Avis, temas de incivismo i demás, saber cómo está la
situación a día de hoy y qué avances han habido, en cualquier caso, respecto al Pleno
anterior.
La segunda pregunta, es saber si por parte del área de seguridad ciudadana se nos informa
que han habido cuatro agentes que han dado resultado positivos en COVID y por tanto,
queremos saber si desde el área o desde cualquier área del Ayuntamiento, se va a proceder
a hacer PCR al turno de noche que es el que sufre estos positivos, para saber la afección
del resto de la plantilla.
En tercer lugar, queríamos preguntarle a la Sra. Maite Revilla, en el Pleno anterior, nosotros
presentamos una moción respecto al tema del Consell Esportiu. Se puso a disposición del
grupo popular, nosotros presentamos una petición con una serie de preguntas y
documentación que queríamos conocer. La semana pasada se nos contestó que se estaba
recopilando la información y que próximamente se nos va iba a convocar y entonces
queríamos saber de cuánto tiempo estamos hablando, porque teniendo en cuenta que
venimos del Pleno pasado, pues para saber cuánto tiempo vamos a tener la posibilidad de
ver esos expedientes que hemos pedido. Gracias.

SRA. ALCALDESSA
Hem pres nota. Jo personalment dels precs al govern i evidentment també de les preguntes.
Li farem contestació per escrit i espero i desitjo, el Sr. Mombiela, feia un prec respecte al
temps de resposta, intentarem doncs que aquest temps sigui el més breu possible, tot i que
de vegades, per diferents motius, les preguntes són contestades amb una mica més de
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temps, pel qual ja demano disculpes per endavant.
Molt bé, no sé si hi ha alguna qüestió més, si no hi ha per part de Secretaria cap qüestió,
doncs donaríem ja, el Ple per finalitzat i aixecaríem la sessió.

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

