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Acta de l’Ajuntament Ple
Sessió ordinària en primera convocatòria
Número de la sessió: 6/2020
Data: vint-i-dos de juliol de dos mil vint
Hora: 10:40 hores fins a les 16:19 hores.
Lloc: Sala virtual de l’Ajuntament, per videoconferència

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

Núria Marín i Martínez
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Xavier Mombiela i Quintero
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M. Carmen Esteban Fernández
Rainaldo Ruiz Narváez
Jesús Amadeo Martín González
Ana María González Montes
Sergio Moreno Ruiz
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Els/Les membres del Ple es reuneixen per videoconfèrencia a la sala virtual de
l’ajuntament, allotjada en l’aplicació telemàtica habilitada per a aquesta finalitat.
La sessió no presencial es porta a terme a convocatòria de l’Alcaldessa-Presidenta,
apreciant que concorren les circumstàncies previstes a l’article l’art. 46.3 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL) i la disposició addicional
tercera, del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, atesa la situació epidemiològica a diferents
barris d’aquesta ciutat, que ha motivat l’adopció de les mesures que es recullen a la
Resolució SLT/1699/2020, de 15 de juliol, destinades a frenar la transmissió del virus de la
COVID-19 i protegir la salut de la població.
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SRA. ALCALDESSA
Bon dia a tots i a totes, benvinguts a aquest ple del mes de juliol, un Ple que hem tornat a
pensar de fer-ho en forma virtual donada la situació de rebrot del COVID a la nostra ciutat i
al nostre entorn metropolità.

A continuació la presidència obre la sessió i per tots els/les seus/ves membres es
declara, als efectes de la seva vàlida participació, conforme determina l’article 46.3 de la
LRBRL, que es troben a Catalunya, en el moment que la Secretària passa llista de tots/es
els/les assistents, els/les quals confirmen la seva presència i el lloc on es troben.
Comprovada, així mateix, l’existència de quòrum per a la celebració de la sessió, es
procedeix a l’examen dels assumptes inclosos a l’ordre del dia.
LECTURA I APROVACIÓ DE L'ESBORRANY DE L’ACTA CORRESPONENT A LA
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 25 DE JUNY DE 2020.
Per la Sra. Alcaldessa, i en relació a l'esborrany de l’Acta corresponent a la sessió
ordinària del dia 25 de juny de 2020, es pregunta si existeix alguna objecció i no
assenyalant-se cap, s’aprova dita Acta per unanimitat. En compliment de l'article 111.1 del
DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim
Local de Catalunya, es transcriurà al Llibre d'Actes.

SRA. ALCALDESSA
Comencem amb l’ordre del dia i l’aprovació de l’acta del ple de 25 de juny de 2020. Després
de la votació quedaria aprovada per unanimitat l’acta del ple de 25 de juny de 2020.

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.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa, Buenos días al resto de concejales y a la gente que nos sigue a
través de streaming. Respecto al primer punto sobre la determinación de las fiestas locales.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas és que se sent molt malament tenim un problema molt seriós de so. És
possible Sra. Esplugas que apagui la veu i miri de posar-se uns auriculars i a veure si
funciona millor?, perquè és que realment és impossible que entenguem el què diu. Si no li
sap greu, passem la paraula al Sr. Toni Garcia, i desprès li donaré a vostè.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Volem començar el nostre Ple, manifestant el nostre suport del
grup d’Esquerra Republicana de Catalunya, a la nostra veïna i a l’exregidora també d’aquest
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ajuntament, l’Anna Simó que esta sent jutjada, per la injustícia espanyola únicament per
permetre un debat democràtic amb altres membres de la Mesa del Parlament, el Parlament
de Catalunya, el Parlament del nostre país.
I com fem també a cada Ple, reclamem la llibertat dels presos polítics i el reton dels exiliats.
Persones honestes, persones de pau, persones demòcrates que estan empresonades, que
estan privades de llibertat únicament per posar les urnes l’1 d’octubre.
Referent al punt numero 1, sobre les festivitats a nivell local, nosaltres votarem a favor però
sí que demanaríem també a l’equip del govern que siguin capaços de fer algun tipus d’acte,
algun tipus d’iniciativa amb aquelles festes històriques de la nostra ciutat, és a dir, la festa
de Santa Eulàlia que és el 12 de febrer, i també la festa de Sant Roc, que és el 16 de agost.
Per tant, creiem que mes enllà que a la nostra ciutat sigui la Festa de primavera al voltant de
Sant Jordi, i que les festes que fa aquest ajuntament concordin amb el conjunt de l’àmbit
metropolità, sí creiem oportú també que es puguin desenvolupar iniciatives, és a dir, per
recuperar alguna essència de les festes locals que havien sigut antigament dels nostres
patrons i patrones com són Sant Roc i Santa Eulàlia.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
¿Se me oye mejor ahora?

SRA. ALCALDESSA
Bueno no demasiado, la verdad, pero vamos a probar.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Lo que voy hacer es una breve intervención y si hubiera problemas salir y entrar a ver.
Respecto al punto número 1 el Partido Popular se va a abstener. Un año más, entendemos
que de las dos fiestas de las que puede disponer nuestra ciudad, como mínimo, una de ellas
debería ser representativa de nuestras fiestas locales y no celebrar una fiesta de la ciudad
vecina, por muy vecina que sea. Por tanto, el Partido Popular, creemos que tenemos
entidad suficiente, la segunda ciudad de Catalunya, como para celebrar las fiestas propias y
no la de la ciudad vecina. Así que el Partido Popular se va a abstener.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Muchas gracias. En principio estamos de acuerdo, estamos a favor de este punto número 1,
pero como no puede ser de otra manera, ya que haciendo un uso de un punto que no toca,
el Sr. Toni nos ha vuelto a meter el tema de los presos políticos. Decirle una vez más, como
le dije que cada vez que interviniera en esta dirección, le diría que en España no hay presos
políticos, hay señores en la cárcel porque han incumplido las leyes y porque les ha
condenado la justicia, no existen los presos políticos en la democracia española.
Se lo diré cada vez que lo diga y que por mucho que repita una mentira un millón de veces,
no se va a convertir en una verdad. Así que sabe mal tener que intervenir aquí, en un punto
que no toca, pero como el Sr. Toni García hace de su capa un sayo, y utiliza los puntos
como le da la gana para meter aquí las historias que no vienen a cuento, pues entonces al
final vamos a hacer todos lo mismo.
No hay presos políticos en este país, se lo repito por enésima vez y cada vez que usted lo
diga, se lo diré. Es más, están en la calle ya y van cumplir la condena de aquella manera así
que si por mi fuera las cumplirían íntegras, tal como dice la ley, con los subterfugios que
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tienen aquí en Cataluña, van a estar en la calle ya que esto es un cachondeo, como decía
un señor, un alcalde, lo de la justicia en España, pero no hay presos políticos que quede
claro Sr. Toni García.

SRA. ALCALDESSA
Procedim al posicionament. Vots en contra no consten. Abstenció la Sra. Esplugas del Partit
Popular i la resta entenc que és a favor. Quedaria aprovada amb el vot d’abstenció per part
del Partit Popular.

SRA. SECRETÀRIA
Perdoni, un moment, és que jo crec que Esquerra Republicana s’abstenia també o estic
equivocada?

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Votàvem a favor del dictamen.

SRA. SECRETÀRIA
Ho havia entès jo malament, perdoni.

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas la tenim ja incorporada, el que no se li veu però hi és. Sra. Esplugas pot dir
alguna cosa?

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí, hola ya estoy aquí.

SRA. ALCALDESSA
Ahora bastante mejor el sonido. Hemos mejorado aunque no la vemos pero la oímos.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 1 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ALCALDIA-PRESIDÈNCIA
ACORD 1.- DETERMINACIÓ DE LES FESTES LOCALS D’AQUEST MUNICIPI PER A
L’ANY 2021. AJT/34865/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s'aprova amb
26 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni
Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i
Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno
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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, adoptant-se l’acord
següent:
“APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS D’AQUEST MUNICIPI PER A L’ANY 2021.
VIST l’escrit de la direcció dels Serveis Territorials a Barcelona del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya, amb registre general d’entrada en
aquest Ajuntament número E/44384/2020 de 18 de juny, pel qual es sol·licita que aquesta
Corporació proposi amb caràcter definitiu les festes locals del municipi per a l’any 2021.
ATÈS que per ORDRE TSF/81/2020, de 14 de juny, publicada al DOGC, número 8156, de
17/06/2020, s'ha establert el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l'any 2021,
determinant al seu article 2 que mitjançant una ordre del Departament, s’han de fixar dues
festes locals, retribuïdes i no recuperables, a proposta dels ajuntaments.
VISTA la provisió de l’Alcaldia-Presidència, que integra l’expedient, per la qual resol que
s’iniciï l’expedient administratiu adient per establir com a festes locals per a l’any 2021, els
dies 24 de maig i 24 de setembre.
VIST l’informe emès per la Secretària General del Ple de l’Ajuntament, que integra
l’expedient.
El Ple, a proposta de l’Alcaldia-Presidència i amb el dictamen previ de la Comissió
Permanent de Presidència,
ACORDA:
PRIMER.- ESTABLIR com a festes locals de l’any 2021 per al terme municipal de
L’Hospitalet de Llobregat els dies 24 de maig i 24 de setembre.
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a l’Alcaldia-Presidència, a la Gerència Municipal, a la
Secretaria de l’ajuntament, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria; i, fer difusió a
totes les àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als Serveis Territorials a Barcelona del Departament
de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
dels punts del 2 al 8 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les
regidores representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número
de membres.

SRA. ALCALDESSA
Alguna qüestió sobre aquests punts?

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosaltres farem comentari del punt 2 al 8 ja que els canvis d’aquests dictàmens han estat
provocats per l’afectació que el cas Consell Esportiu ha provocat en l’equip de govern. Un
cas de presumpta corrupció que afecta a dos regidors del govern de la ciutat i que ni
l’Alcaldessa ni ningú del equip de govern ha donat explicacions públiques als veïns i veïnes
de L’Hospitalet.
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Al Ple anterior li vam demanar senyora Alcaldessa compareixença pública i que l’Ajuntament
es personés como acusació particular en aquesta causa. Els veïns i veïnes s’han informat a
través del què ha transcendit a la premsa amb indicadors molt greus de presumptes
corrupcions.
Li tornem a demanar que doni explicacions públiques a la ciutadania i que l’Ajuntament es
personi com a acusació particular en el cas del Consell Esportiu.
Creiem imprescindible, desprès de les notícies que han transcendit a la premsa, que els dos
regidors investigats no continuïn ni un dia més en els càrrecs de govern gestionant recursos
públics. Per ètica política i personal haurien de dimitir i si no és el cas que l’Alcaldessa de la
ciutat signi el seu cessament. L’ombra de la corrupció no pot tacar la imatge de la ciutat, ni
de la institució. Per això el nostre grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem s’ha
personat en aquest cas del Consell Esportiu com acusació popular, perquè algú, ja que
sembla que no ho farà l’Ajuntament, ha de defensar els interessos del nostres veïns i
veïnes.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Nosotros nos vamos a dar por enterados del 2 al 8, ya que todos son relativos a lo mismo y
nos damos por enterados de los diferentes cambios del gobierno municipal derivados
obviamente del asunto del Consell Esportiu.
Independientemente de las responsabilidades que están bajo investigación judicial, lo que
es innegable es que el caso del Consell ha generado una crisis de confianza entre propios
compañeros y miembros del gobierno.
No entraremos a valorar quién tiene razón porque esa es una tarea judicial. Pero sí es
innegable que el equipo con el que el PSC se dispuso a gobernar hace un año, a día de
hoy, está desunido y se atribuyen hechos graves que afectan a una importante entidad de la
ciudad y en su control de transparencia y buen gobierno, por lo que deducimos que va a ser
preciso plantearse una reformulación no solo del Consell Esportiu sino de todos los
organismos externos con una fuerte vinculación municipal donde estas prácticas pueden ser
habituales o se pueden presumir, hablo siempre como no puede ser de otra manera bajo la
presunción de inocencia en todos estos temas y que sería uno de los mecanismos básicos,
lo entendemos así y lo venimos diciendo porque en general se pueden hacer incluso unas
redes clientelares, lo venimos diciendo hace tiempo.
Así que lo que tenemos que hacer es preservar obviamente la presunción de inocencia y
valorar y esperar a que se pronuncien los jueces y no sacar conclusiones que pueden luego
después no ser correctas.
Lo mejor es estar bien informado por quien tiene uno que informarse, que es por los jueces,
que son los que dicen si hay o no hay causa, y a partir de aquí, pues nos parece que el
principio de prudencia y el principio de creer que las personas son inocentes, antes de que
las condene un juez, debe prevalecer sobre todo y sobre todo lo que no hay que hacer es
hacer políticas partidistas y aprovecharse de circunstancias para hacer políticas que
entendemos que son más bien partidistas. La rajada de algún tema que desde luego es
lamentable y sobre todo tampoco hay que darle todo el crédito que parece que le da la
gente a lo que se publica y sobre todo cuando se publica desde medios que ya sabemos lo
que persiguen y ya sabemos dónde están encuadrados. Así que nos damos por enterados
del 2 al 8.

SRA. ALCALDESSA
Li donarem paraula a la Sra. Esplugas perquè en el moment que estava fent lectura estava
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entrant a la sala del Ple.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí gracias Sra. Alcaldesa, aunque todavía tengamos problemas con el vídeo y no he
conseguido activarlo. En cualquier caso, respecto al punto número 2 hasta el 8 desde del
Partido Popular nos damos por enterados. Son los decretos de alcaldía relativos a las
modificaciones del nuevo gobierno a raíz del Consell Esportiu…

SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, continuamos teniendo, no sé si los mismos, pero muy parecidos problemas
de sonido. Yo pediría a los servicios informáticos por favor, que se pongan en contacto con
la regidora.
Podemos, en todo caso, Sra. Esplugas, le daremos la palabra, en el momento en que se le
pueda escuchar correctamente aunque sea pasado el turno, porque si en estos momentos
podemos volverlo a intentar que va a ser muy dificultoso que nadie le entienda y que incluso
pueda hacerse una vídeo acta de su intervención, en todo caso si quiere podemos volverlo
a intentar.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Continúo con problemas. Voy a volver a reiniciar. ¿Se me oye mejor? Voy a reiniciar el
ordenador.

SRA. ALCALDESSA
De acuerdo, intentamos que alguien de informática le pueda dar soporte y en el momento
en que se incorpore le daré la palabra.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Per posicionar-nos del grup d’Esquerra Republicana des del punt
número 2 al punt número 8, de donar aquest compte.
Ja ha passat mes d’un mes i mig des de que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal,
la UDEF, de la Policia Nacional va registrar el Consell Esportiu, i va detenir al seu Director i
a dos regidors del seu govern, que van ser deixats en llibertat amb càrrecs per delictes com
desviació de subvencions públiques, de malversació, de falsedat documental i de blanqueig
de capital.
El dijous passat vàrem ser coneixedors a través d’un mitjà de comunicació del sumari on es
revela la existència d’una comptabilitat opaca al Consell Esportiu, és a dir, una caixa B que
gestionava, com a mínim, 500.000 euros amb els que s’havien pagat sobresous, còctels,
dinars, esmorzars sense justificar, despeses personals dels càrrecs directius, multes de
trànsit, llibres d’autoajuda i diversos pagaments i contractacions de familiars sense tributar.
Però les irregularitats no queden aquí, també som coneixedors, a través d’aquest mitjà de
comunicació que s’està investigant la falsificació d’actes del Consell Esportiu per part del Sr.
Cristian Alcazar, per destinar recursos econòmics del Consell Esportiu a una caixa interna
amb una comptabilitat opaca i sense tributar.
Com deia un dels detinguts, i acusat a l’atestat policial això porta fent-se sempre, sent una
pràctica habitual, ja que d’aquesta manera no cal justificar a l’ajuntament tots els moviments
econòmics. I com si no fossin ja prou greus aquests fets, el regidor d’esports de l’anterior
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mandat, el Sr. Cristian Alcazar, arregla una indemnització al Sr. Cris Plaza per una quantitat
de 47.000 euros, i poc desprès, vostè Alcaldessa l’anomena assessor del govern. Un negoci
rodó per al Sr. Cris Plaza.
Vostè Alcaldessa davant d’aquests fets greus que afecten al seu equip de govern, en lloc
d’actuar amb transparència, en lloc de donar explicacions, el què ha fet és amargar-se,
actuar com si això no afectés al seu govern i no actuar amb claredat. El seu silenci és un
silenci de complicitat.
Sra. Alcaldessa, vostè troba normal que s’utilitzin les aportacions de les entitats esportives i
entitats escolars per pagar sobresous, copes, esmorzars, multes de transits i llibres d’ajuda?
Sra. Marín, vostè troba exemplar que hi hagi una caixa opaca, una caixa B per fer aquests
tipus de pagaments irregulars?
Vostè troba ètic que es defraudi a Hisenda? Vostè troba normal que es falsifiquin actes de
les assemblees del Consell Esportiu per justificar aquesta comptabilitat opaca?
Vostè troba normal que es trobi a casa d’un dels detinguts, un sobre amb una quantitat
considerable de diners d’un pagament que ha fet una escola al Consell Esportiu?
Vostè troba lògic que tingui al seu govern persones que estan en llibertat amb càrrecs molt i
molt greus?
Si vostè troba normal aquestes irregularitats, li demano que dimiteixi. Però al contrari si
vostè troba que aquestes irregularitats no són dignes d’un càrrec públic, li demano que
destitueixi els seus dos regidors del seu govern que estan acusats en el cas del Consell
Esportiu.
Sra. Alcaldessa li demano que actuï amb transparència, li demano que rectifiqui i creï una
comissió sobre el Consell Esportiu i que l’ajuntament es personi com a acusació particular,
en el moment processal que correspongui per defensar els interessos dels veïns i veïnes.
També li demano que preservi la institució i l’activitat del Consell Esportiu que està atacada
per les irregularitats de dos dels regidors del seu govern.
Sra. Alcaldessa estigui a l’alçada, actuï amb transparència i sobre tot depuri responsabilitats
davant d’aquest greu cas de presumpta corrupció al Consell Esportiu.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Comencem pel final. Sr. Garcia, sembla que ha sigut a la seva
última frase que ha parlat de presumptes actuacions. Tota la resta vostè s’ha dirigit com un
jutge. I vostè no és el jutge.
Des del primer moment aquest govern ha dit que estarà al què digui la justícia, que donarem
totes les facilitats, que donarem tota la informació. Altra cosa, és que vostè vulgui que se
l’informi de coses que no coneixem i evidentment d’allò que no coneixem no podem donar
cap tipus d’informació.
Transparència aquest govern la té tota, fins i tot d’aquesta institució, vostè sap que cada any
surten els índexs de transparència. Per si no ho sap, l’últim índex de transparència ens
donava un índex de 92,5 sobre 100. Per tant, transparència tota, ara a partir d’aquí, vostè ja
li vaig dir en el ple anterior, el què vostè veu aquí no és un problema, el què vostè veu aquí
és una oportunitat, i si vostè vol fer de la seva aportació una oportunitat, es trobarà davant
un govern ferm que complirà fill per randa amb les seves obligacions.
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Això que es publica en aquest mitjà de comunicació molt pròxim per cert a Esquerra
Republicana, en el qual ha sortit aquesta informació, suposo que també haurà llegit el
paràgraf on deia: “que com el control de l’ajuntament és tan ferm sobre les seves
subvenciones és intentar fer-ho d’una altra manera amb la Generalitat, perquè amb
l’ajuntament no hi havia manera.”
Doncs, miri, a vostè no sé, però a mi que en aquest moment sóc el responsable d’Hisenda,
m’omple d’orgull perquè vol dir que aquesta administració és força seriosa, és força rigorosa
amb els càrrecs públics.
De tota la resta, escolti, el jutge dirà el què hagi de dir, els meus companys de govern
municipal tenen tot el dret del mon a defensar-se, tenen tot el dret del món a que se’ls
respecti i si en qualsevol moment en via judicial es troba qualsevol cas que sigui digne de
sanció, estic convençut que la rebrà i vostè també hauria d’estar convençut que la rebria per
part d’aquest govern i d’aquest govern municipal i deixem que acabi posant-li un exemple i
desprès li faré una pregunta, Sr. Garcia.
A l’any 2015 l’alcalde de Vigo, i president de la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies va ser acusat de corrupció. Tothom en aquell moment va demanar la seva
dimissió i que deixés tots els seus càrrecs. Dos anys desprès, a l’any 2017, va quedar
arxivada la causa i ell evidentment absolutament exonerat i a l’any 2019, a les eleccions
municipals, el Sr. Abel Caballero va treure el 68% dels vots dels ciutadans i ciutadanes de
Vigo.
Si per vostè hagués sigut, el Sr. Abel Caballero no podria haver-se presentat les eleccions, i
vostè hagués deixat sense la representació, la que volen els ciutadans de Vigo, en el 70%.
Nosaltres això no ho farem aquí, i el codi ètic del PSC així ho diu, si hi ha una imputació en
el moment d’apertura de judici oral, entrarà en funcionament el codi ètic del PSC i
evidentment es farà tot el que s’hagi de fer. Però fins aquí, ni vostè no serà el jutge
d’aquesta causa, ni aquest govern, ni aquest grup municipal farà de jutge, amb els
companys del nostre grup municipal.

SRA. ALCALDESSA
Alguna qüestió mes? Com és un donar compte, passem al següent punt. Sra. Secretària.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Sra. Alcaldesa a mí me gustaría hacer una pequeña intervención ya que no he tenido la
oportunidad.

SRA. ALCALDESSA
Si Sra. Sonia Esplugas tiene la palabra.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias. Respecto como decía a los puntos 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8, el Partido Popular se da por
enterado. Es un dar cuenta relativo a la modificación de la organización del gobierno
municipal a raíz del caso del Consell.
Esta situación que poco a poco también vamos sabiendo por todos los medios de
comunicación, para el Partido Popular resulta preocupante, máxime cuando es una
situación que afecta de manera directa a la gestión municipal y por ende a los ciudadanos
de L’Hospitalet. Y aunque nunca debería haberse producido este tipo de situaciones, en la
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que tres concejales se vean mezclándose en una situación de presunta corrupción, es
especialmente complicado el momento por la situación sanitaria y económica que vive
nuestra ciudad.
Sin ánimo de polemizar, nos encontramos, por ejemplo, con que el nuevo regidor de
Educación, del que no dudo su buena voluntad, se encuentra con el reto de ponerse al día,
en el menor tiempo posible, con un próximo curso que se plantea bastante complicado
como puede ser por el reto del impacto de la COVID-19 en las aulas, la digitalización de las
aulas, la pobreza digital de muchos de los alumnos o los decretos de la Generalitat respecto
a la escuela concertada que por tanto que además afecta a miles de familias.
La parte positiva, según nuestro parecer, es que se reduce una tenencia de alcaldía, cae
una tenencia de alcaldía, y creemos que desde el equipo de gobierno, usted misma, Sra.
Alcaldesa, deberíamos haber sido un poquito más contundentes a la hora de reorganizar el
equipo de gobierno.
Como dijimos también desde el pleno anterior, la presunción de inocencia está para todos y
eso debe prevalecer. Pero sí que entendemos que ha habido momentos de la actuación por
parte del equipo de gobierno, especialmente la Alcaldesa que quería dar una falsa
sensación de que aquí no ha pasado nada, y cuanto menos sí que está pasando.
Por tanto, desde el PP vemos esta situación como preocupante, y de la misma manera
creemos que desde ahora el nuevo presidente circunstancial, el Sr. David Quirós, que es
ahora el nuevo director del Consell pues que debería también dar explicaciones a la
oposición para explicar por ejemplo, por qué se mantiene en su cargo al director del Consell,
el Sr. Eduard Gali, cuando además se ha publicado una serie de circunstancias que resultan
preocupantes y que él ahora mismo está llevando a cabo su misma gestión, sin que nada,
en su día a día, se vea alterado, más allá de la acusación, que será, como todo el mundo
dice, en septiembre.
Por tanto, desde el PP queremos pedir al Sr. David Quirós que reúna a los grupos
municipales, que explique a los grupos municipales cuál es su intención y cuál va a ser a
partir de ahora su gestión. Para empezar cuando te metes en la página web del Consell
parece que no haya cambiado nada, pues ni siquiera se ha actualizado los miembros que
forman parte del consejo directivo. Muchas gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Pregunto a l’Alcaldessa i sempre respon el Sr Belver, no sé si és
l’alcalde real i efectiu d’aquest ajuntament. Vostès intentant justificar el que no es pot
justificar. Es vergonyós que vostès justifiquin las irregularitats en el Consell Esportiu.
Estem esperant la documentació que hem demanat des de fa un mes i mig al Consell
Esportiu i vostè Alcaldessa pot traslladar a la presidenta del Consell Esportiu, a la regidoria
d’esports, als membres que vostè anomena des del govern, a la comissió del Consell
Esportiu que ens facilitin tota aquesta documentació.
També vostès deuen ser coneixedors del sumari perquè els dos acusats tenen el sumari, el
tenen a la seva disposició i per tant, estaria bé també que vostès els hi demanes aquest
tipus de sumari per veure aquestes irregularitats si són certes o no són certes. I a part,
també, estaria bé que el govern complís allò que es va manifestar en una Junta Portaveus
que quan els acusats tinguessin el sumari ens el farien arribar a tots els portaveus.
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Els delictes són molt greus, es a dir, i no els fa Esquerra Republicana, els fa la Policia
Nacional, desviació de subvencions públics, malversació, falsedat documental i blanqueig
de diners.
Vostès davant les regularitats que han sortit, es a dir, justificant aquests sobresous,
justificant aquests diners que es gasten del Consell Esportiu per còctels, dinars, etc.
Justificant una indemnització irregular, aquesta indemnització tenen mecanismes per poder
saber si és veritat o no és veritat que va rebre el Sr. Cris Plaza una indemnització de 47.000
euros, tenen els mecanismes per poder-ho fer, perquè va rebre una indemnització, es a dir,
fraudulenta i desprès vostès el van contractar com assessor del seu govern.
Per tant, li exigim transparència, li exigim que l’Alcaldessa doni la cara i sobretot que depuri
responsabilitats davant aquests fets que són molt greus i que estan, és a dir, afectant la
imatge d’una entitat com és el Consell Esportiu que fa una bona tasca a l’àmbit dels jocs
escolars a la nostra ciutat.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, evidentment jo no entraré a parlar al respecte dels presumptes fets
que s’han abordat aquí per consell del nostres advocats i per tant no entrarem en aquest
debat. Sí que vull fer davant del Ple de l’ajuntament una manifestació de la innocència tant
dels meus companys com de mi mateix en aquest assumpte, perquè no hem tingut
oportunitat de manifestar-ho de manera pública i remarcar que tant ells com jo som bones
persones, som gent honesta i som gent honrada i que tothom que ens coneix ho sap i per
tant, en aquest sentit, manifestem la nostra innocència en aquest cas.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Sr. Toni Garcia per molt que insisteixi, vostè diu, és que hi ha un regidor que ha cobrat una
indemnització fraudulenta. Això ho diu vostè o esperem que el jutge ho digui?
Jo ho dic per tenir-ho clar perquè si hem de esperar al jutge doncs digui vostè la sentència,
faci-la pública i a lo millor algú li fa cas. També podria ser que no li fes cas ningú.
Per tant, escolti, ja sé que vostè té molta pressa però esperem, les coses tenen el seu camí,
les coses tenen el seu procés i això acabarà amb una sentència la que sigui o amb un
pronunciament del jutge o de la fiscalia o de la policia o de tots ells i quan aquest
pronunciament existeix obrarem en conseqüència.
I desprès per aclarir algunes coses que també s’han dit. Hores d’ara, no hi ha cap
presidència en el Consell Esportiu. La Sra. Sonia Esplugas feia president al Sr. David Quirós
que ja els hi avanço que segur que no ho serà perquè no està ni entre els representants de
l’ajuntament en el Consell, ni és membre de la comissió executiva.
Dels cinc representants que hi haurà, més els cinc representants que hi ha de les entitats,
que es va fer, els representants municipals a la Junta de Govern de la setmana anterior ara
es convocarà aquesta comissió executiva i allà decidiran entre els dotze membres quins són
l’organització de la que es doten i a partir d’allà es podran prendre les decisions.
En aquest moment aquella Junta no podia prendre decisions perquè li faltava la meitat dels
membres. Per tant, fins que no es torni a constituir no es podran avançar les decisions i
evidentment, el què és fonamental, és que el Consell Esportiu continuï tirant la seva tasca
endavant i que passi el que esta passant avui mateix, que tenim centenars per no dir milers
de nens practicant esport. Això és rellevant i que aquesta ciutat continuï sent la referència
que ho ha estat durant els últims 40 anys, des de que el Consell Esportiu ha vingut fent la
seva tasca.
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Això és, el que és autènticament rellevant, això és, el que és autènticament important, i si a
partir d’aquí, s’ha de dilucidar qualsevol altre qüestió es farà on s’ha de fer, que en aquest
cas és a seu judicial i no a la seu del Ple municipal perquè un portaveu d’un grup municipal
tingui més pressa o vegi una oportunitat per intentar desestabilitzar el govern.
Si tots aquests són els seus arguments, doncs escolti, cada mes tindrà una oportunitat al
Ple municipal. Nosaltres, ens dedicarem a treballar perquè el Consell Esportiu continuï
creixent, perquè sigui font de cohesió, perquè sigui generador d’oportunitats, perquè generi
la convivència i sigui a la nostra ciutat, millori la capacitat esportiva dels nostres nens i
nenes i que aquest esforç es pugui desenvolupar com en els últims 40 anys sota la direcció i
la tutela. del Consell Esportiu de L’Hospitalet que arreu de Catalunya és un referent per la
seva tasca esportiva.

SRA. ALCALDESSA
Tinc una paraula demanada de la Sra. Ana González, fora de torn, perquè ja hem utilitzat
els dos torns que estan establerts, però donat que com és una qüestió imagino que també
es podria fer en un altre punt. Si amb aquesta intervenció tanquem el debat, li donaria la
paraula Sra. González.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un tercer torn d’intervencions en el debat.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Se intenta dar la sensación de normalidad dentro de lo que es el equipo de gobierno,
cuando no es cierta, no hay una normalidad en absoluto. Tenemos a dos regidores con
presuntas irregularidades en una gestión. Por tanto en estos momentos lo que cabe es que
estas personas, ya, por una cuestión de ética personal, dimitan de sus cargos. Están
gestionando recursos públicos y no puede ser que la sombra de la corrupción esté
planeando continuamente sobre este ayuntamiento.
La imagen de la ciudad está quedando gravemente afectada y creo que los vecinos y
vecinas de esta ciudad no merecen una situación como esta.
Entonces, por tanto, yo creo que por ética profesional y política estas personas deberían
dimitir y si no, la Alcaldesa de la ciudad, hacerlo en consecuencia. Porque por lo que he
dicho antes están gestionando recursos públicos y eso es muy serio.
Después, cuando el juez decida, nosotros, la presunción de inocencia siempre la hemos
defendido y cuando el juez decida, estas personas si no son imputadas pueden de nuevo
incorporarse, pero en estos momentos, de manera preventiva, lo primero, lo que se tiene
que hacer es apartarlos de sus cargos porque después, si es todo lo contrario, si el juez
decide que si estas personas están imputadas, entonces, las consideraciones serán
mayores y afectaran a muchísimas más personas dentro del propio consistorio.
Por lo tanto creemos desde nuestro grupo municipal que la primera medida que se tiene que
tomar es la dimisión de estos concejales y si no el cese por parte de la Alcaldesa.
ACORD 2.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5948/2020 DE 18 DE
JUNY, PEL QUAL ES MODIFICA LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL.
AJT/34663/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
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“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril
Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia
número 5948/2020 de 18 de juny, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET RELATIU A LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019, i
amb posterioritat al ple de constitució que va tenir lloc el 15 de juny de 2019, per Decret de
l’alcaldia 5701/2019, de 17 de juny, expedient AJT/34663/2019, es van nomenar els
membres de ple dret que integren en l’actualitat la Junta de Govern Local i es va establir el
règim de delegació de les competències de l’alcaldia en aquest òrgan, amb posterior
rectificació d’errada material pel Decret 5708/2019, de 20 de juny. La Junta de Govern Local
es va constituir formalment en sessió de 26 de juny de 2019 i els/les membres
designats/des van acceptar el seu nomenament.
ATÈS que el Decret amb la rectificació d’errada material es va publicar al BOPB d’1 de juliol
de 2019, i es va donar compte al Ple en sessió del 21 de juny de 2019.
VIST que l’article 126.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, configura la Junta de Govern Local com l’òrgan de col·laboració de l’alcaldia en la
funció de direcció política, al qual li corresponen les funcions executives i administratives
que li atribueix l’article 127 com a competències pròpies, i que determina la competència de
l’alcalde/ssa per a nomenar i separar lliurement als/a les membres de la Junta de Govern
Local, sense excedir d’1/3 del número legal de membres del ple, a més de l’alcalde/ssa.
VISTOS els articles 15 i següents del vigent Reglament Orgànic de Govern i Administració
de l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat (BOPB de 12.01.2012) i la modificació
publicada en el BOPB de 04.11.2013, que regulen la constitució, atribucions i règim de
funcionament de la Junta de Govern Local.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, mitjançant la qual s’insta a la Secretaria General del Ple
per tal de que realitzi els actes administratius necessaris per la modificació de la composició
de la Junta de Govern Local a la vista de la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Fent ús de les facultats que em confereixen els articles 124.5 i 126 de la Llei 7/1985, de 2
d'abril, reguladora de les bases del règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- MODIFICAR la composició de la Junta de Govern Local que figura a l’apartat
primer del Decret 5701/2019, de 17 de juny, en atenció a la renúncia presentada pel regidor
Sr. Jaume Graells i Veguin, amb efectes del dia 22 de juny de 2020.
La composició de la Junta de Govern Local a partir d’aquesta data del present Decret és:
L’alcaldessa
NÚRIA MARIN MARTÍNEZ
PRESIDENTA:
Els/Les regidors/ es:
VOCALS:

…/…

14

FRANCESC J. BELVER I VALLÈS
CRISTIAN ALCÁZAR ESTEBAN
JOSÉ CASTRO BORRALLO
ROCÍO DEL MAR RAMÍREZ PÉREZ
JESÚS HUSILLOS GUTIÉRREZ
DAVID QUIRÓS BRITO
MARÍA ÁNGELES SARIÑENA HIDALGO

SEGON.- CONFIRMAR la resta de determinacions que es contenen a la part dispositiva del
Decret 5701/2019, de 17 de juny, amb la rectificació d’errada material del Decret 5708/2019,
de 20 de juny.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret al Butlletí Oficial de la Província en compliment del
que disposa l’article 44 del Reial Decret 2568/86, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el
reglament d'organització, funcionament i règim jurídic dels ens locals i a la seu electrònica
municipal, en compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern de Catalunya.
QUART.- DONAR COMPTE d’aquest Decret a la Junta de Govern Local i al Ple, en la
primera sessió que tingui lloc, pel seu coneixement i als efectes adients, en compliment del
que disposa l'article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la
Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la
Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.
.../....”
ACORD 3.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5947/2020, DE 18 DE
JUNY, DE NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES D’ALCALDIA. AJT/34707/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, i l’article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia 5947/2020, de 18 de juny, i que
sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE NOMENAMENT DE TINENTS I TINENTES D’ALCALDIA
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals que van tenir lloc el 26 de maig de 2019, i
amb posterioritat al ple de constitució que va tenir lloc el 15 de juny de 2019, per Decret de
l’alcaldia 5702/2019, de 17 de juny, expedient AJT/34707/2019, es van nomenar els/les
Tinents/es d’alcaldia.
ATÈS que aquesta Alcaldia-Presidència mitjançant Decret d’aquesta mateixa data, ha
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modificat la composició de la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament, en atenció a la
renúncia formulada pel Sr. Jaume Graells i Veguin en escrit presentat el 17 de juny de 2020,
amb núm. de registre d’entrada E/44119/2020..
VIST que l’article 125 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
atorga a l’alcalde/ssa la competència per a nomenar i separar lliurement els/les tinents/es
d’alcaldia entre els/les regidors/es que formin part de la Junta de Govern Local.
VIST que l’article 14 del Reglament orgànic de govern i administració de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat vigent (BOPB de 12 de gener de 2012), expressament assenyala
que l'Alcaldia nomenarà entre els/les regidors/es que formen part de la Junta de Govern
Local, als/a les tinents/es d'Alcaldia, als/a les quals li correspon substituir a l'Alcalde/ssa, per
ordre del seu nomenament, en cas de vacant, absència, o malaltia, o impediment de fet o
legal que l’impossibiliti per a l’exercici de les seves atribucions.
VISTA la Providència de l’Alcaldia, per la qual s’insta a la Secretaria General del Ple per tal
que realitzi els actes administratius necessaris per a la modificació dels/de les Tinents/tes
d’Alcaldia, ja que la pèrdua de la condició de membre de la Junta de Govern Local comporta
la impossibilitat de tenir la condició de Tinent/a d’alcaldia.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019).
Fent ús de les facultats que em confereix l’article 125 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril,
reguladora de les bases de règim local,
DISPOSO:
PRIMER.- NOMENAR els Tinents i les Tinentes d’Alcaldia d’aquest Ajuntament entre els/les
regidors/es membres de la Junta de Govern Local, amb el següent ordre de prelació:
1r. Tinent/a d’alcaldia
2a. Tinent/a d’alcaldia
3r. Tinent/a d’alcaldia
4rt. Tinent/a d’alcaldia
5è Tinent/a d’alcaldia
6è. Tinent/a d’alcaldia
7è. Tinent/a d’alcaldia

Francisco José Belver i Vallès
Cristian Alcázar Esteban
José Castro Borrallo
Rocío del Mar Ramírez Pérez
Jesús Husillos Gutiérrez
David Quirós Brito
M. Angeles Sariñena Hidalgo

SEGON.- DETERMINAR que els/les tinents/es d’alcaldia anteriorment nomenats/des,
exerciran el seu càrrec en els termes previstos legalment i reglamentària als efectes de
substituir a l’alcaldessa, per ordre rigorós de nomenament, en els supòsits de vacant,
absència o malaltia. Correspondrà al/a la primer/a Tinent/a d’alcaldia assumir les funcions
pròpies de l’alcaldia en els supòsits de vacant, fins la pressa de possessió del nou
alcalde/ssa, i en els d’absència sense necessitat de resolució expressa. Durant el temps que
exerceixin la substitució no podran modificar, derogar, revocar ni avocar els decrets
d’organització ni els relatius a les competències delegades.
TERCER.- Aquest Decret iniciarà la seva vigència a comptar del 22 de juny de 2020, data a
partir de la qual es declara revocat el Decret de l’alcaldia 5702/2019, de 17 de juny;. i
produirà efectes fins que l'alcaldia no el revoqui o no es produeixi el nomenament d'un/a
nou/va alcalde/ssa,
QUART.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província, i en el tauler
d'anuncis municipal, en compliment del que disposa l'article 46 del Reial Decret 2568/86, de
28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals i a la seu electrònica municipal, en compliment de l’article 9.1 de la Llei
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19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern
de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc per al seu
coneixement, en compliment del que disposa l'article 46.1 del Reial Decret 2568/1986, de 28
de novembre, que aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de l’Ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la Tresoreria, i
fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.
..../....”
ACORD 4.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5954/2020, DE 18 DE
JUNY, PEL QUAL ES DECLARA EL CESSAMENT EN EL RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DEL REGIDOR SR. JAUME GRAELLS I VEGUIN. AJT/35402/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposen l’article 46 del Reial Decret 2568/1986, de
28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic
dels ens locals, i l’article 123.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril Reguladora de les Bases de
Règim Local, DÓNA compte al Ple del Decret de l’Alcaldia número 5954/2020 de 18 de juny,
i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET PEL QUAL ES DECLARA EL CESSAMENT EN EL RÈGIM DE DEDICACIÓ
EXCLUSIVA DEL REGIDOR SR. JAUME GRAELLS I VEGUIN
VIST que el Ple de l’Ajuntament en sessió de 21 de juny de 2019, publicat en el BOPB d’1
de juliol de 2019, va determinar el règim de dedicació i retribucions dels/de les membres de
la Corporació, fixant en 18 el nombre de membres electes que durant aquest mandat, poden
exercir el càrrec en règim de dedicació exclusiva: l’Alcalde/ssa, Tinents/es d’alcaldia,
Regidors/es de govern, Regidors/es Presidents/es de Districte, Regidors/es adjunts/es i
els/les Regidors/es portaveus dels grups polítics municipals, que no formen part de l’equip
de govern, així com els/les que podran exercir-lo en règim de dedicació parcial, que es
segueix a l’expedient 35402/2019.
ATÈS que per Decret de l’Alcaldia núm. 5712/2019, de 21 de juny, i posterior Decret
6108/2019, de 19 de juliol, publicats al BOPB de 30 de juliol, es van concretar de manera
nominal els/les membres de la corporació que exerceixen en l’actualitat els seus càrrecs en
règim de dedicació exclusiva i parcial, en compliment de l’acord del Ple de 21 de juny de
2019.
VIST l’escrit presentat en data 17 de juny de 2020 pel Sr. Jaume Graells i Veguin, amb núm.
de registre d’entrada E/44119/2020, de renúncia a la seva condició de Tinent d’alcaldia
titular d’Àrea i la seva voluntat de continuar com a regidor sense dedicació.
VIST el que disposa l’art. 75.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim Local.
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L’Alcaldessa-Presidenta en exercici de les facultats que em confereix l’article 75.5 la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local i l’article 12.3 del Reglament
orgànic del Ple vigent (BOP 12/01/2012),
D I S P O S O:
PRIMER.- DECLARAR el regidor Sr. Jaume Graells i Veguin com a regidor sense dedicació
amb efectes del dia 22 de juny de 2020 per renúncia al càrrec de Tinent d’alcaldia titular
d’Àrea.
SEGON.- ESTABLIR que l’exercici del seu càrrec de regidor sense dedicació li dóna dret a
percebre les dietes per assistència efectiva a les sessions del ple tal com determina l’acord
del ple de 21 de juny de 2019, (BOPB 01-07-2019).
TERCER.- ORDENAR al servei de recursos humans, que porti a terme els tràmits que
siguin necessaris per a l’execució del present acord.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple d’aquest Decret en la primera sessió que tingui lloc.
CINQUÈ.- FER PÚBLIC aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el Tauler
d’anuncis de l’Ajuntament, de conformitat amb l’art. 75.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local i a la seu electrònica municipal, en compliment de
l’article 11.1.b) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern de Catalunya.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’Alcaldia, a la Secretaria de l’Ajuntament,
a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, al
Servei de recursos humans, i fer difusió a totes les Àrees de l’Ajuntament, mitjançant la
publicació a la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret al regidor que renuncia i a la resta dels/de les
regidors/es membre de la corporació, significant-los que poden interposar el recurs que
figura a continuació.
.../...”
ACORD 5.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 5854/2020, DE 18 DE
JUNY, PEL QUAL ES PREN RAÓ DE LA RENÚNCIA A LA CONDICIÓ DE REGIDOR
ADJUNT D’ESPORTS. AJT/34875/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 5854/2020, de 18 de juny, i que sense incloure el règim de recurs,
literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PER A PRENDRE RAÓ DE LA RENÚNCIA A LA CONDICIÓ
DE REGIDOR ADJUNT D’ESPORTS.
ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny, es va determinar, a l’inici del
mandat 2019-2023, la divisió de l’administració municipal en nou àrees executives, el qual
roman vigent en l’actualitat, amb la modificació efectuada pel Decret 4714/2020, de 7 de
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maig, que es tramita a l’expedient AJT/34875/2019.
ATÈS que a l’inici del mandat pel Decret núm. 5703/2019, de 17 de juny, complementat pel
Decret de l’alcaldia 5709/2019, de 20 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia
titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les
Regidors/es Presidents/es de Districte, així com es van delegar facultats en aquests òrgans,
i es van publicar al BOPB d’1.07.2019.
ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig
de 2020, es nomenar una nova regidora de govern de joventut.
VISTA la renúncia formulada pel regidor Sr. Cristóbal Plaza Lao en escrit presentat el 16 de
juny de 2020, amb el núm. de registre d’entrada E/43933/2020 a la seva designació com a
regidor adjunt d’Esports dins de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut efectuada a
l’esmentat Decret 5703/2019.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4. g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 21 del vigent
reglament orgànic de govern i administració,
DISPOSO:
PRIMER.- PRENDRE RAÓ de la renúncia del regidor Cristóbal Plaza Lao a la seva condició
de Regidor adjunt d’Esports dins de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes del
dia 16 de juny de 2020.
SEGON.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades als Decrets
5703/2019, de 17 de juny i 5709/2019, de 20 de juny, publicats al BOPB d’1.07.2019 i
4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig.
TERCER.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de l’Ajuntament de
conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració i l’art. 9.1.a) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
QUART.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que tingui lloc, en compliment del
que disposa l’art. 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
CINQUÈ.- COMUNICAR aquest Decret, al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’Ajuntament, a la Gerència Municipal, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General
Municipal, i a la Tresoreria Municipal i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament,
mitjançant la publicació a la Intranet.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.
.../...”
ACORD 6.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6039/2020, DE 22 DE
JUNY, PEL QUAL ES DESIGNA NOU TINENT D’ALCALDIA TITULAR DE L’ÀREA
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D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT. AJT/34875/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril Reguladora de les Bases de Règim Local, DÓNA compte al Ple del Decret de
l’Alcaldia número 6039/2020, de 22 de juny, i que sense incloure el règim de recurs,
literalment diu:
“DECRET DE L’ALCALDIA PER DESIGNAR NOU TINENT D’ALCALDIA TITULAR DE
L’ÀREA D’EDUCACIÓ, ESPORTS I JOVENTUT.
ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny, es va determinar, a l’inici del
mandat 2019-2023, la divisió de l’administració municipal en nou àrees executives, el qual
roman vigent en l’actualitat, amb la modificació efectuada pel Decret 4714/2020, de 7 de
maig, que es tramita a l’expedient AJT/34875/2019.
ATÈS que a l’inici del mandat pel Decret núm. 5703/2019, de 17 de juny, complementat pel
Decret de l’alcaldia 5709/2019, de 20 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia
titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les
Regidors/es Presidents/es de Districte, així com es van delegar facultats en aquests òrgans,
i es van publicar al BOPB d’1.07.2019.
ATÈS que per Decret de l’alcaldia núm. 4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19
de maig de 2020, es nomenar una nova regidora de govern de joventut.
Atès que per Decret de l’alcaldia, núm. 5854/2020, de 18 de juny, es va prendre raó de la
renúncia del regidor Sr. Cristóbal Plaza Lao, a la seva designació com a regidor adjunt
d’Esports dins de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut.
VISTA la renúncia del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sr.
Jaume Graells i Veguin, formalitzada per escrit presentat el 18 de juny de 2020, amb núm.
de registre d’entrada E/44119/2020.
VISTA la provisió d’aquesta alcaldia que disposa la designació amb caràcter temporal, fins
que es procedeixi a la reordenació de les direccions de govern de les àrees, del Tinent
d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Vallés, per tal que de manera acumulada ostenti la
titularitat d’aquest Àrea.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOPB de 12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que li confereix l’article 124.4. g) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, i l’article 21 del vigent
reglament orgànic de govern i administració,
DISPOSO:
PRIMER.- PRENDRE RAÓ de la renúncia del regidor Sr. Jaume Graells i Veguin a la seva
condició de Tinent d’alcaldia titular de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes
de les 0.00 hores del dia 22 de juny de 2020.
SEGON.- NOMENAR Tinent d’alcaldia de la Àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb
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efectes del dia 22 de juny de 2020, al Sr. Francesc J. Belver i Valles, que portarà la direcció
de govern d’aquesta Àrea de manera acumulada, a la que ostenta en l’actualitat,
temporalment fins que es procedeixi a la reordenació de les direccions de govern de les
àrees de l’administració municipal.
TERCER.- CONFIRMAR la resta dels nomenaments i les delegacions efectuades als
Decrets 5703/2019, de 17 de juny i 5709/2019, de 20 de juny, publicats al BOPB
d’1.07.2019 i 4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19 de maig i 5854/2020, de 18
de juny, pendent de publicar.
QUART.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització,
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i en la seu electrònica de l’Ajuntament de
conformitat amb l’art. 38.5 del Reglament de Govern i Administració i l’art. 9.1.a) de la Llei
19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la propera sessió que tingui lloc, en compliment del
que disposa l’art. 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim
local.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret, al gabinet de l’Alcaldia, a la Secretària de l’Ajuntament,
a la Gerència Municipal, a l’Assessoria Jurídica, a la Intervenció General Municipal, i a la
Tresoreria Municipal i fer difusió a totes les àrees de l’Ajuntament, mitjançant la publicació a
la Intranet.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, significant-los que
poden interposar el recurs que figura a continuació.”
.../...
ACORD 7.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6387/2020, DE 3 DE
JULIOL, PEL QUAL ES MODIFICA LA DIVISIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET VIGENT, DETERMINADA PELS DECRETS
5700/2019, DE 17 DE JUNY I 4714/2020, DE 7 DE MAIG I POSTERIOR DECRET
6425/2020, DE 6 DE JULIOL, D’ESMENA D’ERROR MATERIAL. AJT/34477/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 6387/2020, de 3 de juliol, pel qual es modifica la divisió de l'administració
municipal de l'Ajuntament de l'Hospitalet vigent determinada pels Decrets 5700/2019, de 17
de juny i 4714/2020 de 7 de maig, i posterior Decret 6425/2020, de 6 de juliol, d’esmena
d’error material. El text del Decret incorporant la rectificació d’errada material, i que sense
incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE L'ALCALDIA PEL QUAL ES MODIFICA LA DIVISIÓ DE L'ADMINISTRACIÓ
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET VIGENT DETERMINADA PELS
DECRETS 5700/2019, DE 17 DE JUNY i 4714/2020, DE 7 DE MAIG. AJT/34477/2019.
ATÈS que amb motiu de les eleccions municipals del 26 de maig de 2019, la Excma. Sra.
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Núria Marín Martínez, com a alcaldessa de la ciutat va dictar el Decret 5700/2019, de 17 de
juny, pel qual es va determinar la divisió de l’administració municipal en 9 àrees executives,
el qual va ser modificat pel Decret 4741/2020, de 7 de maig.
VISTA la providència de l’alcaldia de 2 de juliol de 2020, per la qual s’insta a la Secretaria
general del Ple a realitzar els actes administratius necessaris per a la modificació de la
divisió de les àrees de l’Administració executiva municipal de l’ajuntament de L’Hospitalet,
de conformitat amb el que disposa l’article 21 del Reglament Orgànic de Govern i
Administració vigent (BOP 12.01.2012), atesa la renuncia del regidor Sr. Jaume Graells
Veguin a la seva condició de Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea d’Educació, Esports i
Joventut.
VIST que l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim
local, atribueix a l’Alcaldia, entre altres funcions, la d’establir l’organització i estructura de
l’administració municipal executiva, sens perjudici de les competències atribuïdes al Ple en
matèria d’organització municipal per l’article 123.1.c) de la mateixa Llei.
Vist que en desenvolupament de les determinacions legals el Reglament Orgànic de Govern
i Administració vigent a l’article 21.6 atribueix a l’alcaldia la facultat de determinar el número,
denominació i la competència de les diferents àrees de govern que constitueixen el primer
nivell essencial de l’organització municipal.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de 30 de maig de 2019 (LH 17/2019)
Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local,
HE RESOLT:
PRIMER.- DETERMINAR una nova divisió d’Àrees de Govern que comporta la modificació
de les establertes als Decrets 5700/2019, de 17 de juny, 4714/2020, de 7 de maig, i sens
perjudici de les regidories de govern que s’integren en l’organització de cada Àrea i la divisió
territorial en districtes, de conformitat amb el següent detall:
A. ÀREES:
I.
ÀREA D’ALCALDIA – PRESIDÈNCIA.
II. ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATEGICA I ECONOMICA, JOVENTUT I ESPORTS
III. ÀREA D’ ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
IV. ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
V. ÀREA D’OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL
VI. ÀREA D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
VII. ÀREA D’ EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA
VIII. ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
B. DISTRICTES

DISTRICTE I: CENTRE, SANT JOSEP I SANFELIU.

DISTRICTE II: COLLBLANC- LA TORRASSA.

DISTRICTE III: SANTA EULÀLIA -GRANVIA

DISTRICTE IV: LA FLORIDA-LES PLANES

DISTRICTE V:PUBILLA CASES-CAN SERRA.

DISTRICTE VI : BELLVITGE-GORNAL.
SEGON.- DETERMINAR que correspon a cada Àrea la coordinació i gestió de les funcions
executives que per raó de la matèria, activitat administrativa i serveis se li assignen a
continuació:
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I. ÀREA DE L’ALCALDIA PRESIDÈNCIA
1. GABINET DE L’ALCALDIA:
1.1 ASSISTÈNCIA A L’ALCALDIA
a. L’assistència a l’alcaldia en aquells assumptes pels que sigui requerida.
b. El seguiment dels programes municipals i el control de l’execució d’aquells que per
indicació de l’alcaldia es considerin d’especial transcendència.
c. L’oficina d’assistència a l’alcaldia: coordinació de l’agenda de l’alcaldia, gestió dels
assumptes derivats de l’actuació directa de l’alcaldia i coordinació administrativa de
l’àrea.
d. La coordinació de l’agenda institucional del govern municipal i l’organització d’actes
institucionals.
e. L’organització i la coordinació dels mitjans personals i materials del transport oficial.
f. El seguiment i la coordinació de l’atenció a la ciutadania.
1.2 ASSISTÈNCIA ALS GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS
a. El seguiment de l’execució dels acords adoptats per la Junta de Portaveus.
b. El suport al desenvolupament de l’activitat institucional dels grups polítics municipals.
1.3 RELACIONS EXTERNES I INSTITUCIONALS
a. El disseny i la planificació de les relacions institucionals de la corporació municipal.
b. El seguiment dels convenis i acords en matèria de relacions institucionals.
c. La gestió de les relacions de l’alcaldia amb els diferents agents socials de la ciutat.
d. La gestió del protocol municipal.
e. La gestió dels casaments civils.
f. La gestió de les relacions internacionals de la corporació.
g. La direcció d’aquells esdeveniments que per la seva transcendència institucional
s’indiquin expressament des de l’alcaldia, i la supervisió de les línies d’actuació
genèriques en matèria d’organització i esdeveniments institucionals.
h. La implementació, la gestió i la coordinació d’aquells programes vinculats a l’establiment
de polítiques de promoció institucional de L’Hospitalet.
i. Les relacions i els agermanaments amb altres municipis espanyols i estrangers.
1.4 COMUNICACIÓ I IMATGE CORPORATIVA
a. El disseny i la planificació de les polítiques de comunicació de la corporació municipal.
b. El disseny de la imatge corporativa i de les campanyes institucionals.
c. La supervisió dels criteris aplicatius de la imatge corporativa de l’Ajuntament i de les
campanyes institucionals.
d. El disseny, l’elaboració i la gestió de les polítiques de relació de l’Ajuntament amb els
mitjans de comunicació.
e. El disseny, l’impuls i la coordinació de la comunicació institucional a Internet.
f. L’impuls, la coordinació i disseny de la web municipal, i en especial, la coordinació i
manteniment de l’espai institucional de la web municipal.
g. L’impuls, la coordinació i seguiment de les xarxes socials municipals.
h. El disseny de la imatge de les apps municipals i les xarxes socials.
i. La comissió tècnica interdepartamental de paisatge urbà.
j. Impuls i coordinació de la imatge institucional de les dependències municipals.
k. La coordinació de la política d’edicions i publicacions municipals.
1.5 ANÀLISI I PROSPECTIVA I OPEN DATA
a. L’anàlisi i recerca de l’avaluació de les polítiques públiques.
b. L’anàlisi de l’evolució socio-econòmica de la ciutat; així com, els estudis sociològics i
valoratius de polítiques públiques.
c. L’anàlisi demoscòpic del municipi.
d. L’elaboració i manteniment de la informació estadística de la ciutat.
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e. La coordinació i gestió en matèria d’estudis en general.
f. La coordinació i l’assessorament a les Àrees de l’Ajuntament pel que fa referència a
treballs d’estudis sectorialitzats o interàrees.
g. La coordinació del manteniment del sistema d’informació corporatiu de l’Ajuntament.
h. L’impuls i la coordinació de l’Open Data.
i. L’impuls i la coordinació de les bases de dades de la corporació.

2. GERENCIA MUNICIPAL
De conformitat amb l’article 24.3 del Reglament Orgànic de Govern i Administració, s’adscriu
a l’alcaldia aquest òrgan, al qual li correspon la direcció executiva superior de l’Ajuntament i
l’establiment dels mecanismes per desenvolupar les seves tasques de coordinació amb la
resta dels òrgans directius, en exercici d’aquesta funció portarà a terme:
2.1 IMPULS I SEGUIMENT EXECUTIU DE L’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L’impuls, la coordinació i la direcció executiva, dels programes municipals i especialment
de les accions que pel seu caràcter transversal impliquen la participació de diverses
àrees de l’Ajuntament.
b. El seguiment de l’execució dels assumptes sotmesos a l’aprovació de la Junta de Govern
Local i del Ple municipal.
c. Establiment de mecanismes de seguiment de la gestió municipal i coordinació entre
àrees i districtes
d. L’impuls i la implementació de noves fórmules de finançament dels projectes públics com
el patrocini i el mecenatge.
e. L’impuls, la tramitació i la coordinació del Pla Anual de Subvencions, el Pla Anual de
Contractació i el Pla Anual Normatiu.
2.2 ORGANITZACIÓ I PROJECTES DE DESENVOLUPAMENT DEL MODEL DE GESTIÓ
CORPORATIVA
a. L’elaboració dels criteris i els projectes organitzatius de caràcter general.
b. La coordinació, definició dels criteris i dels projectes de desenvolupament organitzatiu
per tal de desplegar el model de gestió corporatiu.
c. L’elaboració dels projectes de desenvolupament organitzatiu per afavorir la
implementació de l’organigrama.
d. L’anàlisi de processos amb la corresponent elaboració dels indicadors de gestió.
e. Les avaluacions operatives en relació a la prestació de serveis.
f. El seguiment dels projectes de creació i/o modificació de serveis municipals i l’avaluació
dels recursos emprats.
g. L’avaluació de les propostes de canvis de l’estructura organitzativa i tramitació de les
corresponents resolucions i/o acords.
h. L’elaboració i el seguiment dels projectes de millora de la gestió.
i. Disseny del sistema de planificació operativa de la corporació: catàleg de serveis i
projectes derivats.
2.3 ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA
a. Impuls i coordinació transversal dels projectes en l’àmbit de l’administració electrònica.
b. Reenginyeria, simplificació i implantació de processos sobre les infraestructures
d’administració electrònica.
c. Coordinació de la implementació del model d’identitat i signatura digital corporativa.
d. Coordinació de la d’interoperabilitat corporativa. Quadre d’interoperabilitat de
documents.
e. Implementació i gestió del projectes d’administració electrònica amb altres
administracions: serveis interoperabilitat del sistema d’informació entre administracions,
serveis comuns d’administració electrònica i altres.
2.4 COMUNICACIÓ INTERNA
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a. El disseny, la coordinació, la planificació i la gestió de les polítiques de comunicació
interna de l’organització i de la intranet municipal.
b. El disseny i la implementació de la intranet com a instrument de comunicació interna.
2.5 PLA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL
a. L’elaboració i el seguiment del Pla d’Actuació Municipal.
b. La valoració i l’avaluació dels programes d’actuació incardinats dins del PAM.
c. El disseny i la definició dels sistemes d’avaluació de polítiques públiques.
2.6 BONA GOVERNANÇA I TRANSPARÈNCIA
a. El disseny i la implementació de la política i models de gestió de la transparència
municipal.
b. La gestió del portal de transparència.
c. La coordinació transversal per a la implantació de les actuacions derivades de la
normativa vigent en matèria de transparència per part de les diferents àrees.
d. La coordinació dels procediments derivats del dret d’accés a la informació.
e. El disseny i implantació del marc d’integritat institucional.
2.7 GESTIÓ DE LES DADES CORPORATIVES
a. La coordinació per a la implementació del model de la protecció de dades en el sí de
l’organització.
b. El suport en el disseny i en la implementació transversal del model de protecció de
dades de caràcter personal i de les polítiques d’integritat i seguretat dels sistemes
d’informació municipals, d’acord amb l’Esquema Nacional de Seguretat (ENS), definides
per la persona física o jurídica delegada de protecció de dades.
c. I, en general, la gestió dels procediments relatius a la protecció de dades personals i la
protecció dels drets derivats.
2.8 GESTIÓ DE L’ARXIU I EL SISTEMA DE GESTIÓ DOCUMENTAL
a. La gestió dels projectes de l’arxiu administratiu municipal i els sistemes de gestió
documental, sense perjudici de la superior direcció que correspon a la Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local.
b. La gestió dels projectes de preservació del patrimoni documental del municipi, tant
públic com privat, sense perjudici de la superior direcció que correspon a la Secretaria
Tècnica de la Junta de Govern Local.

3. ASSESSORIA JURÍDICA
S’adscriu a l’Àrea de l’Alcaldia aquest òrgan directiu, d’existència obligatòria de conformitat
amb l’article 129 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. al
qual li corresponen les funcions que determina l’article 27 del Reglament de Govern i
Administració vigent, (BOP 12.01.2012), així com, la resta que li atribueixin les disposicions
legals i reglamentàries vigents, sense perjudici d’aquelles atribuïdes a la Secretaria Tècnica
de la Junta de Govern Local i a la Secretaria General del Ple. A títol enunciatiu, correspon a
l’Assessoria Jurídica:
a. L’assistència jurídica a l’alcaldia i a la Junta de Govern Local, així com als òrgans
directius, en relació a les funcions de la pròpia competència.
b. La direcció i la coordinació dels serveis jurídics de les diferents àrees i serveis
municipals, en relació a les matèries competència dels òrgans definits a l’apartat
anterior.
c. La direcció i supervisió en l’elaboració dels esborranys d’estatuts, de les normatives
municipals i dels convenis, a excepció dels reglaments de caràcter orgànic i els estatuts
d’òrgans externs en els quals participa l’Ajuntament que corresponen a la secretaria
general del Ple.
d. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions que estableixin criteris jurídics
unificats en matèries que no siguin competència del Ple.
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e. La tramitació centralitzada dels procediments derivats de l’exercici del dret d’informació i
del dret d’accés a la informació pública.
f. Les funcions que li atribueix la legislació de contractes de les administracions públiques:
informes dels plecs de clàusules administratives particulars, informes en els
procediments per als supòsits d’urgència, formar part de la mesa de contractació, i
aquelles que aquesta legislació assigna als secretaris de l’Ajuntament, llevat de la
formalització de contractes en document administratiu.
g. La representació i defensa en judici de la corporació, sens perjudici que es pugui atorgar
la representació i la defensa a procuradors i lletrats externs.
h. La representació i defensa en judici de les autoritats i dels empleats públics de
l’Ajuntament condicionada a la compatibilitat amb la defensa dels drets e interessos
generals de l’Ajuntament en relació al procés en concret, i a la prèvia autorització de
l’òrgan competent i sens perjudici que es pugui atorgar la representació i la defensa a
procuradors i lletrats externs.
i. La interposició de recursos administratius o reclamacions davant altres administracions
públiques, així com la compareixença i defensa de l’Ajuntament en els procediments
iniciats per altres administracions públiques.
j. La tramitació dels expedients administratius la competència dels quals correspongui a
l’alcaldia per raó de la matèria i no estiguin atribuïts a cap altre servei de l’Àrea de
l’alcaldia, així com de tots aquells que per la seva especial rellevància es consideri
adient que siguin tramitats per l’Assessoria Jurídica.
k. La difusió de l’actualització de la normativa vigent als diferents serveis municipals.

4. SECRETARIA TÈCNICA DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’adscriu a l’Àrea d’Alcaldia aquest òrgan directiu, d’existència obligatòria, com a òrgan de
suport a la Junta de Govern Local i al/a la Regidor/a Secretari/a de conformitat amb l’article
126.4 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, al qual li
corresponen les funcions determinades als articles 13 i 17 del Reglament Orgànic de
Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012); així com les que li siguin atribuïdes en la
resta de normativa legal i reglamentària vigent. A títol enunciatiu les següents:
a. L’assistència al/ a la Regidor/a Secretari/a de la Junta de Govern Local.
b. La remissió de les convocatòries als membres de la Junta de Govern Local.
c. L’arxiu, la custòdia de les convocatòries, ordres del dia i actes de les reunions d’aquest
òrgan, així com la tramitació dels procediments relatius a la periodicitat i composició
d’aquest òrgan.
d. Vetllar per la correcta i fidel comunicació dels acords.
e. La confecció i custòdia del llibre decrets de l’alcaldia i resolucions delegades de la resta
d’òrgans unipersonals.
f. La fe pública dels actes dels òrgans unipersonals i la fe pública relativa a la formalització
dels contractes i altres actes que hagin estat aprovats pels òrgans unipersonals
municipals o per la Junta de Govern Local.
g. Las resta de funcions de fe pública no atribuïdes al Secretari General del Ple o al/a la
Regidor/a Secretaria/a de la Junta de Govern Local.
h. La remissió a l’administració de l’estat i de la comunitat autònoma de les còpies, o en el
seu cas, extractes dels actes i acords decisoris dels òrgans unipersonals de
l’Ajuntament i de la Junta de Govern Local.
i. La superior direcció i la gestió i administració del Registre General d’entrada i sortida de
l’Ajuntament i la gestió del tauler d’anuncis municipal.
j. L’emissió de les certificacions de les dades que consten en el Registre Municipal
d’entitats de conformitat amb l’article 66 del Reglament Orgànic de Participació
Ciutadana, vigent.
k. La superior direcció de l'arxiu administratiu municipal, de conformitat amb el
RD128/2018 de 16 de març, pel qual es regula el règim jurídic dels funcionaris
d’administració local amb habilitació nacional, i que inclou l’establiment de pautes i
criteris generals per al funcionament i organització dels arxius i la supervisió del
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compliment de la normativa, sense perjudici de la gestió ordinària de l’Arxiu i el sistema
de gestió documental que correspon a la Gerència Municipal.
l. La superior direcció i gestió del registre de convenis.
m. La resta de les funcions que li atribueixi de manera expressa l’alcaldia.

5. SECRETARIA GENERAL DEL PLE
S’adscriu a l’àrea d’alcaldia, en tant que presidenta del Ple, aquest òrgan directiu,
d’existència obligatòria, de conformitat amb l’article 122.3 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases de Règim Local, al qual li corresponen les funcions determinades
als articles 32 i concordants del Reglament Orgànic del Ple, vigent, (BOP 12.01.2012) així
com les que li siguin atribuïdes en la resta de normativa legal i reglamentària vigent. A títol
enunciatiu les següents:
a. Les funcions en relació a la Presidència del Ple i les Comissions que li assigna l’article
122.5 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local.
b. Les funcions que en relació a la Junta de Portaveus li assigna el reglament orgànic del
Ple.
c. Les funcions de fe pública dels actes i acords que dimanen de ple, de les comissions del
Ple o de la Junta de Portaveus, i la certificació en relació a les competències que tinguin
atribuïdes aquests òrgans.
d. La Secretaria de la Junta General de les societats de capital íntegrament municipal.
e. La Secretaria dels òrgans complementaris de l’administració municipal de conformitat
amb el que preveuen els seus reglaments orgànics, sens perjudici de la facultat de
delegació.
f. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions que recullin criteris jurídics unificats
en matèries competència del Ple, així com en relació a les competències que tingui
atribuïdes la secretaria.
g. Les funcions que la legislació electoral general assigna als secretaris dels ajuntaments i
la tramitació dels procediments relatius a la modificació dels districtes i seccions
electorals, als efectes electorals i del padró municipal d’habitants.
h. La direcció, la custòdia i la conservació del registre d’interessos de l’Ajuntament, sota la
responsabilitat directa de l’alcalde o membre de la corporació en qui aquest delegui.
i. La resta de les funcions atribuïdes en relació al registre d’interessos pel Reglament
Orgànic de Govern i Administració vigent.
j. La tramitació dels procediments relacionats amb el cartipàs municipal que li siguin
encomanats per l’alcaldia.
k. La direcció i supervisió en l’elaboració dels projectes de reglaments de caràcter orgànic
i/o estatuts dels òrgans que correspongui aprovar al ple amb el quòrum de la majoria
absoluta.
l. La resta de funcions que li assigni la legislació vigent aplicable i els reglaments
municipals.
6. TRIBUNAL ECONÒMIC ADMINISTRATIU DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
S’adscriu a l’Àrea d’Alcaldia aquest òrgan al qual li corresponen les funcions atribuïdes per
l’article 137 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim local, relatives
a la resolució de les reclamacions econòmic administratives de conformitat amb el
Reglament Orgànic del Tribunal Econòmic Administratiu vigent (BOP 15.02.2012).

7. ORGANS DE DEFENSA DE LA CIUTADANIA
S’adscriuen orgànicament a l’alcaldia, o a la presidència del ple, en el supòsit de delegació,
sens perjudici de la seva independència funcional que es reconeix al seu Reglament orgànic
dels Òrgans de defensa de la ciutadania davant l’ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat:
Síndic/a i Comissió de Suggeriments i Reclamacions vigent (BOPB 22/08/2017).
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II. ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONOMICA, JOVENTUT I ESPORTS
1. PLANIFICACIÓ.
a. La coordinació i l’elaboració de les directrius necessàries per l’actuació municipal
coordinada de manera transversal.
b. El disseny, l’impuls, el seguiment i la coordinació dels plans i projectes d’interès
estratègic de la ciutat.
c. El disseny i l’impuls de projectes de ciutat, i en especial els associats al patrimoni
industrial.
d. La coordinació i la supervisió de caràcter polític de la totalitat dels assumptes que han
de ser sotmesos als òrgans de govern, realitzant tasques de coordinació i/o seguiment.
e. La iniciativa i la coordinació de l’elaboració de la normativa orgànica municipal.
f. La coordinació de les activitats i els mitjans relacionats amb els processos electorals,
inclosa la participació en l’elecció a cambres agràries.
g. La coordinació política dels plans i programes destinats a la recerca de recursos en
l’àmbit de la UE.
h. L’impuls, la coordinació i la direcció executiva dels programes i projectes objecte de
finançament a través de fons procedents de la UE, de l’AMB i d’altres administracions
públiques.
i. La identificació de fons de finançament extern per a la gestió dels projectes de ciutat.
j. L’impuls i el seguiment de L’Hon.
k. L’impuls i la direcció del PAM.

2. AGÈNCIA DE DESENVOLUPAMENT URBÀ
S’adscriu a aquest Àrea aquest òrgan especial sense personalitat jurídica que desenvolupa
les seves funcions d’acord amb el que preveuen els seus Estatuts, en relació a:
a. El desenvolupament i l’alta direcció del conjunt de polítiques estratègiques de caràcter
urbanístic.
b. Els estudis, l’anàlisi i la implantació de les estratègies del desenvolupament urbanístic,
establint els mecanismes adients per portar-les a terme en coordinació amb la resta de
les àrees municipals.
c. L’anàlisi i la recerca de les mesures per al desenvolupament urbanístic de la ciutat.
d. La tramitació dels expedients i procediments administratius en matèria de planejament,
convenis i instruments de gestió urbanística.
e. La tramitació dels procediments administratius per a l’execució del planejament
urbanístic general i del planejament derivat: sistemes d’actuació, regim urbanístic del
sòl, expropiacions, adquisició i alienació de terrenys del patrimoni municipal del sòl.
f. I en general, l’execució de totes les competències que els Estatuts reguladors
atribueixen a aquest òrgan sense personalitat jurídica.

3. INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL
Li corresponen les funcions de control i fiscalització interna de la gestió econòmic financera i
pressupostària en la triple accepció de funció interventora, funció de control financer i funció
de control d’eficàcia amb plena independència que li atribueix l’article 136 de la Llei 7/1985,
de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, i que es concreta a l’article 29 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012). A títol enunciatiu:
a. L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les seves funcions li
atribueixi el ple, o la normativa vigent.
b. L’elaboració de circulars i propostes d’instruccions necessàries per a la realització de les
funcions que li corresponen.
c. Les funcions que la legislació sobre contractes de les administracions públiques atorgui
a la intervenció municipal.
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4.
a.
b.
c.
d.
e.

f.

g.
h.

COMPTABILITAT
Portar i desenvolupar la comptabilitat financera i d’execució del pressupost de l’entitat.
La formació del compte general de l’Ajuntament.
La formació dels estats integrats i consolidats del comptes que determina la normativa
vigent i el ple municipal.
El registre de factures.
Recavar dels organismes i les societats mercantils dependents de l’Ajuntament, la
presentació dels comptes que s’han d’afegir al compte general, així com la resta
d’informació necessària per tal d’efectuar els processos d’agregació i consolidació
comptable.
La coordinació de les funcions o activitats comptables de l’Ajuntament i l’elaboració de
les circulars i propostes de les instruccions tècniques oportunes i la inspecció de la seva
aplicació.
La resta de les funcions comptables que recull l’article 204 i següents del RDL 2/2004,
que aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del
pressupost o els reglaments municipals.

5. TRESORERIA MUNICIPAL
Li corresponen les funcions que els arts. 194 i següents del RDL 2/2004, que aprova el Text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals i article 5 del Reial Decret 128/2018 què
regula el Règim Jurídic dels FHCN li atribueix a la tresoreria municipal, i que es recullen als
arts. 32.5 i 33 del Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP 12.01.2012). A
títol enunciatiu:
a. L’elaboració de la planificació financera, i el pla de disposició de fons de l’Ajuntament, el
pressupost de la tresoreria i la gestió dels pagaments de la hisenda municipal.
b. La gestió centralitzada de la tresoreria municipal, fons i valors generats, així com la
gestió del registre d’avals de l’Ajuntament.
c. La gestió de la caixa de dipòsits municipal.
d. La proposta del calendari del contribuent.
e. La tramitació dels procediments de reclamació de liquidació d’interessos per retard en
els pagaments.
f. L’elaboració d’informes, puntuals o periòdics, que en exercici de les funcions de la
tresoreria general municipal determini el Ple o la normativa vigent.
g. La gestió i tramitació de les operacions de tresoreria i de les operacions de crèdit a curt i
llarg termini per a la seva aprovació per l’òrgan competent.
h. La tramitació i resolució de les providències de constrenyiment en relació al cobrament
dels ingressos municipals en via executiva.
i. La designació, supervisió i control de les habilitacions de la tresoreria.
j. j. La confecció de les actes d’arqueig, ordinàries i extraordinàries.
k. L’obertura, liquidació i control dels comptes de l’Ajuntament en les diferents entitats
bancàries.
l. La coordinació, impuls i supervisió de la gestió dels ingressos públics i privats de
l’ajuntament.
m. La resta de funcions que li assignin la normativa vigent, les bases d’execució del
pressupost o els reglaments municipals.

6. PROGRAMACIÓ I PRESSUPOSTOS
S’adscriu a aquest Àrea, l’Òrgan de Programació i Pressupostos, previst a l’article 31 del
Reglament Orgànic de Govern i Administració vigent (BOP de 12.01.2012), i en
conseqüència portarà a terme les funcions que a títol enunciatiu es recullen a continuació.
a. L'organització i coordinació de les funcions relatives a la preparació i elaboració dels
pressupostos d'aquest Ajuntament, en els termes previstos en els arts. 162 a 169 del
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
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Reguladora de les Hisendes Locals i el Reial Decret 500/1990 de 20 d'abril.
b. La confecció del projecte del pressupost general de l’Ajuntament, l’elaboració de
circulars e instruccions per a l’elaboració del pressupost de l’Ajuntament i la proposta de
les Bases d’execució del pressupost municipal.
c. La incoació i tramitació dels expedients de modificació de crèdit, per tal que l’òrgan
competent efectuï la seva aprovació.
d. La elaboració i la tramitació a l’òrgan competent dels plans de sanejament financer i/o el
disseny dels escenaris de consolidació pressupostària, que hagi de portar a terme
l’administració municipal.
e. L’anàlisi i avaluació dels programes d’ingressos i de despesa que integren el pressupost
general de l’Ajuntament.
f. El seguiment de les subvencions i ajuts que sol·liciti aquest Ajuntament, així com el
seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si
s’escau.
g. El seguiment de les subvencions i ajuts que atorga aquest Ajuntament, així com el
seguiment posterior de la seva acceptació, justificació, pagament i/o reintegrament si
s’escau. La redacció de les bases generals reguladores de les subvencions i la
presidència de la comissió qualificadora i la seva difusió preceptiva.
h. El seguiment i l’ordenació general del procés d’execució del pressupost; així com dels
certificats relatius als anticipats de despesa del projecte de pressupost.
i. La resta de tràmits i gestions que en relació a l’execució del pressupost municipal que
es determinin a la normativa reguladora de les Hisendes Locals i el reglaments
municipals no atribuïdes a d’altres òrgans.

7. GESTIÓ TRIBUTÀRIA
S’adscriu orgànica i funcionalment a aquest Àrea, l’Òrgan de Gestió Tributària, previst a l’art.
135 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, sens perjudici
de la necessària coordinació i supervisió que en matèria de gestió de ingressos li correspon
a la Tresoreria Municipal. A l'Òrgan de Gestió Tributària, li correspon, a títol enunciatiu:
a. La determinació de les directrius generals en matèria de imposició, gestió e inspecció
dels tributs i preus públics locals.
b. La resolució dels expedients per a l’atorgament d’ajuts en matèria de tributs d’acord amb
la normativa vigent.
c. La tramitació i resolució dels procediments necessaris per a l’exercici de les
competències que li atribueixen a aquest òrgan els articles 135 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 32 del Reglament Orgànic de
Govern vigent.

8. PATRIMONI I ASSEGURANCES
a. La definició del model de gestió patrimonial i la coordinació de totes les àrees
intervinents en la formació de l’Inventari i la gestió del Patrimoni municipal.
b. La gestió de l’Inventari de Béns i Drets Municipals i de l’Inventari del Patrimoni Municipal
del Sòl i l’Habitatge, així com la tramitació dels procediments necessaris per al seu
manteniment actualitzat.
c. La tramitació dels procediments necessaris per a la gestió de les competències
municipals relatives a l’adquisició, alienació i cessió del béns de domini públic i
patrimonials de l’Ajuntament, que no es trobin expressament assignades a un altre Àrea
o que no es derivin de l’exercici de les competències municipals en matèria urbanística.
d. La tramitació dels procediments necessaris per a la constitució de drets reals i/o
personals en favor de la corporació, llevat de la iniciativa en els procediments relatius
als arrendaments d’immobles que correspondran a les respectives àrees.
e. La tramitació dels procediments administratius per a les autoritzacions de les
utilitzacions temporals del béns de domini públic: llicències d’ocupació temporal, llevat
d’aquelles que per raó de la seva finalitat es troben atribuïdes a d’altres àrees.

…/…

30

f.

La iniciativa en la tramitació dels procediments relatius als contractes de naturalesa
patrimonial o a proposta de les diferents àrees.
g. La gestió de les pòlisses d’assegurances que contracti l’Ajuntament.
h. La gestió de competències i la tramitació dels procediments administratius en matèria de
reclamacions de responsabilitat patrimonial.
i. I en general, la resta de competències i tramitació dels procediments en matèria de
gestió del patrimoni municipal que no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.

9. CONTRACTACIÓ
a. La tramitació dels procediments per a l’adjudicació de contractes d’obres, de concessió
d’obra pública, de gestió de serveis públics, concessió de serveis, de subministraments,
de serveis, contractes administratius especials i contractes privats, així com els
contractes sotmesos a la legislació patrimonial, qualsevol que sigui la seva quantia, els
actes relatius a l’execució, pròrroga, modificació, interpretació, resolució de contractes i
tots aquells actes que es derivin de la seva execució. Això sens perjudici que la iniciativa
i l’impuls dels contractes correspondrà a les respectives Àrees en atenció a les matèries,
activitats i serveis que gestionen segons la divisió que s’efectua per aquest Decret.
b. La tramitació, a proposta de les diferents àrees, dels contractes menors de despesa
d’inversions d’import superior a 5.000 euros i de despesa ordinària que no es tramitin
pel procediment de bestreta.
c. La tramitació centralitzada de les encomanes de gestió i encàrrecs a les societats de
capital íntegrament municipal, a proposta de les diferents àrees municipals que
exerceixin la iniciativa.
d. La tramitació centralitzada del procediment per la determinació o el canvi en la forma de
gestió dels serveis de titularitat municipal. a proposta de les diferents àrees municipals
que exerceixin la iniciativa.
e. La tramitació dels procediments seguits per a l’aprovació dels projectes i memòries
valorades de les obres locals, llevat de les compreses en els projectes d’urbanització.
f. La tramitació dels procediments administratius amb la finalitat d’interpretar els
contractes o portar a terme la modificació, revisió de preus, imposició de penalitats
contractuals, resolució de contractes, o qualsevol altra incidència en l’execució
d’aquests.
g. La tramitació dels procediments per a la resolució dels recursos en matèria de
contractació en via administrativa.
h. La tramitació dels procediments per a l’aprovació dels Plans de Seguretat i Salut
derivats dels contractes de l’ajuntament.
i. La tramitació dels procediments per a la convalidació o conversió d’actuacions en
matèria de contractació, a iniciativa de l’àrea responsable.
j. La redacció de plecs, o disposicions de caràcter general en matèria de contractació,
inclosa l’elaboració de propostes d’acords de reserva social dels contractes previstos en
la Legislació de Contractes del Sector públic, a iniciativa o en coordinació amb les àrees
gestores.
k. Els actes administratius de compliment de les obligacions formals establertes en la
legislació de contractes del sector públic.
l. La col·laboració en la planificació de la contractació, d’acord amb les propostes de les
àrees gestores.
m. I en general, les competències en matèria de contractació que corresponguin a
l’Ajuntament i no estiguin atribuïdes a d’altres àrees.

10. SERVEIS CENTRALS
a. L'adquisició centralitzada de materials i subministraments per atendre les necessitats
comuns de tots els serveis, centres i dependències de l'organització municipal, que no
es trobin expressament atribuïda a una altra Àrea.
b. La distribució i la verificació dels materials i subministraments inclosos en el paràgraf
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c.

d.
e.
f.
g.
h.
i.

anterior, així com l’emmagatzematge, redistribució, destí i/o eliminació dels materials
usats retirats de les dependències municipals.
La coordinació dels serveis municipals per a executar les actuacions necessàries per als
trasllats amb la finalitat de l’habilitació, l’adequació i la modificació dels espais i les
dependències municipals.
La iniciativa i la gestió dels contractes relatius als sistemes digitals de tractament de la
documentació
L’adquisició i manteniment dels vehicles oficials de l’Ajuntament.
La iniciativa, gestió i control dels serveis de senyalització interna, reprografia.
L’organització dels serveis de missatgeria, repartiment i distribució de documentació,
comunicacions postals i el seu control.
La iniciativa i la gestió dels contractes dels serveis de neteja d’edificis municipals llevat
dels destinats a la neteja dels centres d’ensenyament.
La tramitació dels contractes menors de despesa d’inversions d’import inferior a 5.000
euros i aquells de despesa ordinària que tinguin caràcter transversal i es tramitin pel
procediment de bestreta. Restant dins de cada Àrea la iniciativa de tots els contractes
menors relatius al seu àmbit competencial, així com la tramitació de la contractació
d’aquells de despesa ordinària que es tramitin pel procediment de bestreta.

11. INFORMATICA I TECNOLOGIES DE LA INFORMACIÓ
a. La gestió del sistema d’informàtica municipal i el suport a la interrelació dels processos i
sistemes amb d’altres administracions públiques.
b. La gestió tecnològica de la intranet i de la pàgina web municipal.
c. L’adopció de mesures i la gestió dels procediments dirigits al compliment de la
normativa sobre protecció de les dades de caràcter personal: registre, declaració de
fitxers, arxius informàtics, mesures de seguretat,..etc. Així com la gestió de l’exercici
dels drets reconeguts a les persones en matèria de protecció de dades.
d. L’elaboració de protocols i polítiques d’auditoria de seguretat d’acord amb l’Esquema
Nacional de Seguretat.
e. La tramitació dels procediments per a l’obtenció, renovació i seguiment dels certificats
de signatura digital del personal al servei de l’ajuntament i dels membres de la
Corporació.
f. El desenvolupament i la implementació de les eines i els programes informàtics de
gestió municipal.
g. El disseny de les plataformes i de les tecnologies de base municipal.
h. La coordinació i el desplegament del pla de sistemes informàtic corporatiu, inclosa la
iniciativa en l’adquisició de llicències per al programari de gestió municipal.
i. El manteniment i la reposició dels equips informàtics i les estacions de treball de
l’ajuntament.
j. La iniciativa i gestió de la contractació centralitzada del subministrament per a les
telecomunicacions (telefonia mòbil, fixa i IP) i el control dels consums.
k. El desplegament del sistema de connectivitat de dades de totes les dependències i
equipaments municipals, directament o de manera coordinada amb les altres Àrees.
l. El servei d’atenció d’incidències en els sistemes de gestió, programari i equips als
usuaris.
m. I en general, la resta de les actuacions destinades a la gestió del sistema informàtic
municipal que no es trobin assignades a una altra Àrea.

12. POBLACIÓ
a. La gestió integral del Padró Municipal d’Habitants.
b. La coordinació amb l’Oficina del Cens Electoral, en relació amb el Cens Electoral del
municipi.
c. Les notificacions de la designació dels membres de les Meses Electorals, en els
diferents processos electorals.
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d. Les actuacions de coordinació amb l’INE per a la gestió del padró municipal d’habitants i
el Cens Electoral.
e. I en general, la tramitació dels procediments previstos legalment per al manteniment i
revisió del Padró Municipal d'Habitants.

13. ATENCIÓ CIUTADANA
a. La gestió de la relació amb la ciutadania sobre les seves demandes d’informació i
tramitació administrativa i sobre la recollida de documents, sol·licituds, incidències,
queixes i suggeriments mitjançant els canals disponibles.
b. La gestió de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i de la Plataforma Telefònica 010.
c. L’adopció de mesures per incorporar la gestió de la informació i l’atenció ciutadana de
les diferents àrees gestores municipals en un únic sistema Integral d’Atenció Ciutadana
d. La gestió i la coordinació de tots els punts municipals d’informació i atenció ciutadana i
de tots els sistemes d’informació telefònica municipal.
e. I, en general, les totes aquelles actuacions necessàries per tal de dur a terme les
activitats i competències municipals en matèria d’informació i atenció ciutadana.

14. JOVENTUT
a. L’establiment, la gestió i la coordinació de les polítiques públiques en matèria de
joventut.
b. La coordinació i la gestió dels recursos destinats a les polítiques de joventut.
c. L’actuació conjunta amb la resta de les àrees municipals per tal d’establir polítiques
encaminades als joves.
d. La promoció de l’associacionisme juvenil.
e. La relació i la col·laboració amb les entitats i les associacions juvenils.
f. La direcció i la gestió de l’oficina jove d’emancipació.
g. La gestió dels serveis municipals per a joves.
h. La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments juvenils municipals i dels
serveis que s’hi presten.
i. La col·laboració en la formació de professionals i altres col·lectius amb especial interès
per la joventut i els seus problemes.
j. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases
d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
k. La coordinació i la gestió dels programes de voluntariat.
l. La coordinació de les activitats relacionades amb el temps lliure dels esplais i
agrupaments, així com l’atorgament de subvencions dins dels límits previstos a les
bases d’execució del pressupost i l’ordenança reguladora de les subvencions.
m. I en general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de les
activitats, els programes i els serveis que en matèria de joventut porti a terme aquest
ajuntament.

15. ESPORTS
a. L’establiment de les necessitats, el règim d'utilització i la iniciativa en la determinació de
la forma de gestió de les instal·lacions esportives de propietat municipal.
b. La iniciativa en la tramitació dels procediments de contractació de la gestió de les
instal·lacions esportives propietat municipal mitjançant qualsevol de les formes de gestió
dels serveis públics previstes en la legislació vigent.
c. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de l'esport, amb
especial èmfasi en l’esport de base, l'escolar i el de persones amb disminució física,
psíquica o sensorial.
d. L’organització de competicions.
e. L’atorgament de subvencions i premis en matèria d’esports, dins dels límits previstos a
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les bases d’execució del pressupost i l’ordenança reguladora de les subvencions.
La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de la gestió de
convenis amb entitats esportives.
g. La tramitació dels procediments administratius dirigits a la promoció de
l'associacionisme esportiu.
h. Les relacions amb organismes públics o privats en relació a programes esportius del
municipi, i el foment del patrocini.
i. La tramitació dels procediments administratius destinats a l’atorgament de la utilització
de les instal·lacions esportives municipals, pels usuaris i les entitats.
j. La coordinació i la gestió del Consell Esportiu.
k. El control, el seguiment i la inspecció de les concessions i gestions interessades sobre
instal·lacions esportives de titularitat municipal i l’aplicació dels plecs de condicions que
regulen els corresponents contractes.
l. I en general, la gestió de l’activitat municipal i tramitació dels procediments en matèria
d’esport.
f.

III. ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT
1. GESTIÓ GENERAL DE L’ÀREA
a. La planificació, la direcció i el control, amb criteris d’eficiència, eficàcia i sostenibilitat,
dels serveis, els projectes i les actuacions dirigides a la consecució dels objectius fixats
per l’àrea en matèria d’urbanisme, obres públiques, activitats, creació i manteniment de
les infraestructures urbanes i les zones verdes municipals, així com la neteja de l’espai
públic i l’eliminació de residus.
b. La coordinació amb l’agència de desenvolupament urbà en matèria d’intervenció
urbanística.
c. La planificació, elaboració i presentació de propostes als districtes i a la ciutadania en
relació als àmbits de gestió assignats a l’àrea.
d. La coordinació de la gestió dels mitjans humans i materials assignats a l’àrea.
e. L’atenció al ciutadà en matèries de l’Àrea, presencialment i la gestió del registre dels
documents que es presentin, així com la recopilació de la informació i la seva
actualització.
f. La coordinació de les necessitats i els permisos de cartografia digital o informatitzada.
g. La tramitació dels informes de responsabilitat patrimonial de l’àrea.

2. MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT
a. L’impuls, la coordinació i la supervisió de l’execució dels programes, projectes i estudis
municipals en relació als aspectes medi ambientals i de protecció de la natura.
b. Les activitats dirigides a la promoció de la participació ciutadana en relació al medi.
c. La gestió i la coordinació de programes d’educació i/o campanyes de conscienciació en
temes medi ambientals dirigits a la ciutadania i el foment en l’educació mediambiental.
d. La coordinació, la gestió i la tramitació de qualsevol procediment administratiu per a
l’execució de programes en matèria de recuperació ambiental, ja sigui urbana o
perifèrica.
e. La tramitació dels procediments necessaris per a la col·laboració amb entitats públiques
i privades directament relacionades amb la defensa i promoció de la sostenibilitat de les
ciutats.
f. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases
d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
g. La coordinació amb les actuacions del Parc Agrari del Baix Llobregat.
h. El control dels subministraments d’aigua, gas i electricitat, i la provisió dels mitjans
necessaris per fer efectiva l’eficiència energètica.
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i.

I, en general, la tramitació de tots el procediments dirigits a portar a terme les iniciatives,
i/o programes en matèria de foment del medi ambient i sostenibilitat i la gestió de
l’agricultura al municipi.

3. PROJECTES D’OBRES
a. La redacció o la supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de l’execució o la
seva supervisió en relació als avantprojectes i els projectes executius de conservació,
remodelació i nova construcció de les obres relatives a la infraestructura urbana, la
urbanització, el clavegueram, l’enllumenat públic i l’execució de la instal·lació de la xarxa
semafòrica; la xarxa de comunicacions de la ciutat, així com els projectes d’urbanització
i de remodelació de l’espai públic.
b. L’elaboració d’estudis, avantprojectes i pressupostos d’obres per a les connexions de
claveguerams i desperfectes a la via pública que se’n derivin.
c. La redacció o supervisió de la redacció dels projectes i la direcció de l’execució o la
seva supervisió, en relació a les obres d’edificació, de reforma parcial o rehabilitació
menor i les obres de manteniment relacionades amb l’obra civil als edificis municipals.
d. L’elaboració d’estudis, avantprojectes, memòries valorades i projectes d’obres per a la
construcció, manteniment i conservació dels edificis municipals.
e. Les funcions que la normativa de contractació pública atorga a la Oficina de supervisió
de projectes.
f. I en general, la redacció i/o supervisió i la direcció de l’execució dels projectes de obres
municipals.

4. OBRES I MANTENIMENT DELS EDIFICIS PÚBLICS
a. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en fase d’execució, de les
obres de reforma o remodelació, d’enderrocament, rehabilitació, ampliació i nova
construcció dels edificis municipals.
b. La coordinació i la direcció en fase de redacció del projecte i en la fase d’execució, de
les obres de reforma parcial o rehabilitació menor i de les obres de manteniment de les
instal·lacions dels edificis municipals.
c. La redacció, si s’escau, i la supervisió dels projectes assenyalats a l’apartat anterior
quan el promotor no es l’Ajuntament i hagin de revertir a titularitat municipal.
d. La planificació, la gestió, la supervisió i la coordinació de les obres de manteniment i
conservació dels edificis municipals; així com el control i seguiment de les obres de
manteniment del edificis municipals que portin a terme les empreses concessionàries.
e. La determinació, per als edificis municipals d’obra nova, dels criteris relacionats amb la
sostenibilitat energètica dels equipaments tant a nivell de estalvi com de racionalització
del seu manteniment.
f. La iniciativa en la contractació, la gestió i el seguiment dels contractes de l’Ajuntament
per al manteniment de l’obra civil dels edificis, les seves instal·lacions i els ascensors
dels edificis municipals.
g. El seguiment i el control dels programes de supressió de barreres arquitectòniques als
edificis municipals.
h. I en general, totes aquelles funcions, activitats i serveis que es portin a terme en el
municipi en relació a la construcció i el manteniment dels edificis municipals i les seves
instal·lacions i que no estiguin expressament atribuïdes a una altra Àrea.

5. INFRAESTRUCTURES URBANES I ESPAI PÚBLIC
a. La planificació, supervisió i coordinació de les obres de construcció i les instal·lacions
destinades a la renovació i el manteniment del clavegueram, del l’enllumenat públic i les
obres d’urbanització i en general, les relatives a la infraestructura urbana.
b. El manteniment de la base de dades del clavegueram de la ciutat per poder planificar
futures inversions.

…/…

35

c.

d.

e.

f.
g.

h.
i.
j.
k.

l.

La iniciativa i la gestió dels contractes de l’Ajuntament en relació amb la instal·lació, el
manteniment i la conservació de les infraestructures urbanes: manteniment, conservació
i neteja del clavegueram i enllumenat públic, senyalització horitzontal, i vertical, xarxa de
comunicacions, xarxa semafòrica de la ciutat en coordinació amb l’àrea de seguretat
convivència i civisme, les escales i els ascensors de la via pública i les instal·lacions
d’aigua freàtica del municipi i les fonts ornamentals.
El control i el seguiment de les obres que afectin a la infraestructura urbana realitzades
per les companyies de serveis o altres empreses i la coordinació amb les diferents àrees
que actuen a la via pública, per tal de minimitzar l’impacte sobre la ciutadania de les
afectacions produïdes per les obres.
La tramitació dels procediments relatius a les llicències i/o autoritzacions de les obres
sol·licitades per les companyies de serveis i el seguiment de la seva execució; així com
la gestió de les llicències d’obres menors a la via pública sol·licitades per particulars.
El seguiment i el control dels programes de supressió de barreres arquitectòniques a
l’espai públic.
La tramitació dels procediments per atendre i gestionar les peticions d’actuacions que
demanin els districtes o la ciutadania a través de la coordinació territorial o que es posin
de manifest en el seguiment de les actuacions de les empreses adjudicatàries dels
serveis.
L’impuls de la centralització de les instal·lacions per facilitar el control energètic.
La gestió de la contractació de nous subministraments pels serveis i els equipaments
municipals i la gestió dels punts de llum per a actes de ciutat.
La supervisió i el control del funcionament de les instal·lacions de les plaques
fotovoltaiques col·locades als edificis municipals o a l’espai públic.
La direcció i la coordinació dels mitjans humans i materials de la brigada d’enllumenat
públic que porta a terme les tasques de reparació i manteniment dels punts de llum de la
ciutat.
I, en general, totes aquelles funcions, activitats i serveis que es portin a terme en el
municipi en relació a la infraestructura urbana i que no estiguin atribuïdes a una altra
Àrea.

6. URBANISME I ACTIVITATS
6.1. URBANISME
a. La tramitació dels expedients en matèria urbanística a iniciativa de l'Agència de
Desenvolupament Urbà.
b. La tramitació dels procediments administratius en relació a la gestió i execució del
planejament no atribuïts a l’Agència de Desenvolupament Urbà.
c. La tramitació dels procediments per l’atorgament de llicències, autoritzacions, permisos,
comunicacions prèvies i declaracions responsables, sotmeses a la normativa
urbanística.
d. L’emissió d’informes i/o certificats sobre el planejament municipal en els termes
establerts en la normativa urbanística.
e. La tramitació dels expedients relatius al nomenclàtor de la ciutat.
f. L’atenció i la informació tècnica a la ciutadania respecte els expedients urbanístics en
tràmit d'aprovació i les consultes relacionades amb les activitats a implantar en el
municipi.
g. La tramitació dels procediments relatius a la protecció de la legalitat urbanística i la
restauració de l’ordenació urbanística infringida.
h. La tramitació dels procediments sancionadors per infraccions urbanístiques.
i. La inspecció en relació al compliment de les llicències atorgades, o les condicions de les
comunicacions prèvies i el control de les declaracions responsables, així com l’adopció
de les mesures cautelars que es considerin adients.
j. La tramitació de qualsevol procediment per a l’adopció de mesures en relació al
compliment de les obligacions de manteniment i conservació dels edificis: ordres
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d’execució i declaracions de l’estat ruïnós dels edificis. Incloses les adopcions de
mesures de protecció i fins i tot els desallotjaments si fos necessari, per garantir
l'estabilitat de les construccions i la seguretat de les persones i requerir els seus
propietaris per tal que reparin aquestes situacions.
k. La inspecció i la informació de tots aquells espais ocupats com a habitatge, que per una
o altra causa no reuneixin les condicions mínimes d'habitabilitat i la tramitació dels
procediments sancionadors per incompliment de la normativa urbanística d’ús dels
edificis.
l. La tramitació dels procediments per a la devolució de les garanties dipositades per a
l’obtenció de les llicències d’obres.
m. I, en general, la tramitació dels procediments subjectes a la legislació urbanística que li
corresponen a l’Ajuntament en exercici de les seves competències.
6.2 ACTIVITATS
a. La tramitació dels procediments administratius en relació a les llicències, comunicacions
prèvies o declaracions responsables en relació a les activitats i instal·lacions sense
incidència ambiental o per donar a l’Ajuntament per assabentat de la nova activitat o
instal·lació i les seves modificacions.
b. La tramitació dels procediments administratius en relació a les sol·licituds
d’autoritzacions ambientals, llicències ambientals, permisos, comunicacions prèvies i
assabentats de conformitat amb la normativa legal de prevenció i control ambiental de
les activitats.
c. La gestió de l’Òrgan Tècnic Ambiental Municipal, a tots els efectes previstos tant en la
normativa que estableixi la intervenció preceptiva d’aquest organisme com en les
normes administratives de procediment d’àmbit general.
d. La tramitació dels procediments administratius en relació a les llicències, comunicacions
prèvies o declaracions responsables en aplicació de la normativa legal sobre
espectacles públics i activitats recreatives.
e. La tramitació dels procediments administratius relatius a la intervenció municipal sobre
establiments i activitats sotmesos a la legislació en matèria d’establiments comercials i
d’horaris comercials, a excepció de l’ampliació i reducció dels horaris.
f. La tramitació dels procediments en relació al control periòdic de les activitats anteriors,
la modificació de les llicències vigents i la transmissions i canvis de titularitat de les
llicències en l’àmbit d’actuació que determina la normativa sectorial de les activitats amb
incidència ambiental, les sotmeses a la normativa de control mediambiental, a la
d’espectacles i activitats administratives o d’altres normatives sectorials relacionades
amb les activitats.
g. La tramitació dels procediments disciplinaris pels establiments, activitats i serveis
relacionats en els punts anteriors, que s’exerceixen sense títol habilitant, control inicial o
sense haver formalitzat la comunicació o declaració responsable preceptiva, inclosa la
transmissió de la titularitat, així com l’adopció de les mesures cautelars en relació amb
aquests procediments, amb independència de les sancions que correspongui tramitar a
l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme.
h. La inspecció per a la tramitació dels procediments destinats a la imposició de mesures
correctores en relació als establiments, activitats i serveis que es recullen en els
apartats anteriors, en col·laboració amb l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme a la
qual li corresponen aquelles que tinguin incidència en la convivència i el civisme
(activitats recreatives musicals i de restauració d’aforament baix i mitjà i els establiments
comercials i serveis minoristes de superfície útil no superior als 300 m2.).
i. En general, la tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de
competències municipals en matèria d’activitats amb o sense incidència ambiental, que
no es trobin atribuïdes a una altra Àrea.

7. HABITATGE
a. La gestió de l’oficina municipal d’habitatge.
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b. La tramitació dels procediments per a facilitar l’adjudicació dels habitatges de promoció
pública en compliment de la normativa.
c. La gestió, el manteniment i la coordinació amb d’altres administracions públiques del
Registre de sol·licitants d’habitatges de promoció pública, i l’assessorament i l’atenció
ciutadana en l’àmbit de les inscripcions d’aquest Registre.
d. La informació i l’assessorament a la ciutadania en totes les matèries relacionades amb
l’habitatge, d’acord amb el desplegament de la Llei del Dret a l’habitatge.
e. El suport i l’assessorament als titulars dels habitatges en relació a la seva posició davant
les entitats financeres.
f. La relació i la mediació amb les entitats privades i/o públiques considerades “grans
tenedors” d’habitatges buits.
g. L’activitat d’informació i assessorament al ciutadà sobre els mínims d’habitabilitat i la
tramitació de les cèdules d’habitabilitat fins la proposta de resolució, en col·laboració
amb la Generalitat de Catalunya. Així com les inspeccions tècniques sobre les
condicions d’habitabilitat que siguin planificades amb la Direcció de Qualitat de
l’Edificació i Rehabilitació de l’Habitatge, i el compromís d’implementar o mantenir en
l’Oficina els sistemes de gestió de qualitat del procés reconegut.
h. La tramitació del procediment d’aprovació de les bases reguladores i els procediments
per a la concessió dels ajuts municipals per a la instal·lació d’ascensors i altres ajuts
municipals a l’habitatge i les edificacions.
i. La tramitació dels procediments per a la gestió i concessió dels ajuts municipals per a la
rehabilitació d’edificis i habitatges d’acord amb les bases reguladores.
j. L’execució del programa de mediació i de cessió d’habitatges per al lloguer social al
municipi, en el mercat de lloguer privat, per tal d’ incrementar l’oferta de lloguer a preus
per sota del mercat, mediant entre propietaris i llogaters amb baixos ingressos (garantia
de lloguer just).
k. En matèria de Programes Socials de l’Habitatge el suport a la gestió per l’obtenció
d’ajuts que convoqui la Generalitat, a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya
l. La gestió i el manteniment del parc d’habitatges socials de titularitat municipal i la
tramitació dels procediments dirigits a l’atorgament del títol que legitimi la seva utilització
en favor de la ciutadania amb necessitats socials.
m. I en general, qualsevol altre procediment o activitat relacionat amb l’accés a l’habitatge
que porti a terme l’Ajuntament.

8. NETEJA VIÀRIA, SANEJAMENT I MANTENIMENT DE PARCS I JARDINS
a. La planificació, la direcció i la supervisió dels serveis de neteja viària, de recollida de
residus municipals, de conservació de zones verdes (jardineria, mobiliari urbà i xarxa de
reg), manteniment d’arbrat i dels elements de lleure a l’espai públic.
b. La coordinació amb d’altres administracions, institucions supramunicipals, organismes i
la resta d’agents en relació als serveis descrits a l’apartat anterior.
c. L’atenció i la gestió de les peticions de treballs addicionals provinents dels districtes o de
la ciutadania o les que es posin de manifest en el seguiment de les actuacions de les
empreses adjudicatàries dels serveis i la col·laboració en l’extinció de plagues amb
l’àrea responsable en matèria de salut.
d. La col·laboració en l’ornamentació d’actes institucionals, firals o cívics.
e. La gestió dels contractes de l’Ajuntament en relació a la conservació i/o renovació de les
zones verdes i jardins públics, subministrament i col·locació d’elements de lleure.
f. La gestió dels contractes de l’Ajuntament dels serveis de neteja viària i de recollida de
residus municipals.
g. El manteniment i l’actualització dels inventaris de l’arbrat viari, de les zones verdes i de
les zones de jocs infantils.
h. La inspecció i el control dels serveis neteja i de sanejament i la supervisió de les
actuacions de les empreses que els prestin.
i. La planificació i la gestió de les actuacions extraordinàries derivades de situacions
excepcionals o emergències en relació als serveis de recollida de residus sòlids urbans
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j.
k.
l.

domiciliaries, de mercats, mobiliari, ubicació i neteja dels contenidors, recollida d’arbres
de Nadal, i sacs de runa, deixalleria, etc.
La tramitació dels procediments administratius per a la resolució d’autoritzacions per a
l’ocupació de via pública amb sacs de runa.
La tramitació dels procediments relatius a les autoritzacions per a les connexions a la
xarxa de clavegueram.
I en general, la tramitació dels procediments i activitats relatives a la neteja viària,
sanejament i manteniment de parcs i jardins que no estiguin expressament atribuïts a
una altra Àrea.

9. SISTEMES D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA I CARTOGRAFIA
a. La coordinació i execució de les tasques necessàries per a la construcció, evolució i
integritat del Sistema d’Informació Territorial municipal (SIT) i els altres sistemes
d’informació municipals basats en la informació geogràfica, establint els seus
estàndards, tot considerant la normativa d’àmbit supramunicipal.
b. L’assessorament i col·laboració, amb la resta d’àrees municipals i entitats i institucions
externes, en temes relacionats amb la informació i sistemes d’informació territorial, per
afavorir el desenvolupament de llurs competències i aconseguir la interoperabilitat i/o
integració dels sistemes d’informació corresponents.
c. La coordinació i col·laboració amb altres serveis per implantar l’ús de la informació
territorial en el desenvolupament de les seves activitats, incloent-hi la informació
territorial històrica, i afavorir la seva divulgació.
d. La implantació, impuls i manteniment de la representació geogràfica i la
georeferenciació dels elements adients del nomenclàtor i numeració d’espais públics i
equipaments, de les divisions territorials, del patrimoni, del cadastre, del planejament i
gestió urbanístics, dels projectes d’urbanització, i de tots aquells elements que afecten
al funcionament transversal de l’Ajuntament i estan relacionats amb el territori.
e. La realització dels treballs topogràfics per al manteniment del SIT, incloent-hi el de la
Xarxa Topogràfica Municipal, i per donar suport a la resta dels serveis municipals o
respondre a peticions externes.
f. La confecció i el manteniment del nomenclàtor vigent, així com l’estudi i proposta de la
numeració postal. El manteniment i divulgació de la informació territorial de base,
incloent-hi la cartogràfica i la del nomenclàtor de carrers i equipaments públics i la
numeració de carrers.
g. I en general, els tràmits i activitats necessàries en relació a la cartografia i el plànol de la
ciutat.

10. SERVEIS FUNERARIS I CEMENTIRI
a. La gestió, el control i el manteniment del cementiri.
b. La tramitació dels procediments per a la gestió administrativa dels drets funeraris
relatius a la seva concessió, transmissió, modificació i extinció, inclosa l’emissió i control
de les liquidacions fiscals en relació a aquests procediments i la gestió del corresponent
padró.
c. La prestació del servei i les activitats d’inhumacions, exhumacions, trasllats i d’altres
actuacions pròpies del cementiri municipal.
d. L’activitat d’atenció i informació del servei.
e. La iniciativa en la contractació i l’organització dels serveis funeraris i el cementiri
municipal.
f. La gestió i el control de les empreses prestadores del serveis funeraris, i la tramitació de
l’expedient de les liquidacions que corresponguin en relació a aquests serveis.
g. I en general, totes aquelles funcions i serveis que presti l’Ajuntament en exercici de la
competència municipal en matèria de serveis funeraris i cementiris.
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11. SUPORT AL TERRITORI
a. L’activitat de suport comú als serveis de l’àrea i als districtes per a la comprovació de les
incidències que es produeixen en el territori en allò que fa referència al manteniment de
l’espai públic, la neteja de la ciutat, la recollida de residus i les infraestructures per a la
realització d’actes, gestionant amb els serveis de l’àrea aquesta atenció.
b. La coordinació i gestió dels recursos materials i humans de la brigada municipal i els
serveis d’inspecció, la coordinació de les seves tasques i dels plans d’ocupació
destinats a millorar els recursos del àrea.
c. La gestió, l’adquisició i el manteniment de les dotacions dels vehicles del parc mòbil
municipal, no atribuïda expressament a una altra Àrea.
d. La gestió de les actuacions demandades per la ciutadania en relació a les incidències
en la via pública competència de l’àrea.
e. La supervisió de l’estat de l’espai públic i dels parcs i jardins en relació als residus, la
neteja i el seu mobiliari.
f. La neteja dels grafits, i la supervisió de l’estat del mobiliari urbà, dels plafons de lliure
publicitat i senyals de trànsit, la retirada de publicitat incontrolada de les façanes, la
col·locació i reparació de les senyals verticals de trànsit, de senyals informatives i el
pintat de la senyalització horitzontal, bancs, papereres i altre mobiliari urbà.
g. L’activitat del muntatge i desmuntatge de tarimes, tanques i bardisses en actes públics a
la via pública, a col·legis, entitats socials, etc., així com el seu manteniment i la
col·laboració en el trasllat de material en les festes dels barris o de la ciutat.
h. I en general, totes aquelles funcions i activitats relacionades amb les funcions anteriors
que li siguin atribuïdes.

IV. ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT
1. SERVEIS GENERALS DE L’ÀREA
a. La direcció, planificació, el control i la coordinació, amb criteris d’eficiència, eficàcia i
sostenibilitat dels serveis de l’Àrea i de les actuacions dirigides a la consecució de les
línies estratègiques d’actuació municipal en matèria de seguretat, convivència i civisme,
mobilitat i protecció civil.
b. La direcció, la coordinació i l’impuls de millores en relació als serveis competència de
l’Àrea.
c. L’establiment dels criteris organitzatius i de gestió del personal al seu càrrec.
d. La gestió econòmica i el control de recursos humans i materials adscrits a l’Àrea.
e. La tramitació dels procediments per a la selecció i la provisió dels llocs de treball del
personal que presta serveis en l’Àrea que no tingui atribuïda l’Àrea responsable de
Recursos Humans.
f. La tramitació dels expedients disciplinaris dels funcionaris del cos de la Guàrdia Urbana,
i la proposta d’incoació per a la resta del personal de l’Àrea.
g. El impuls dels expedients de contractació de l’Àrea i el seguiment de l’execució dels
seus contractes.
h. El seguiment i l’avaluació de la execució del pressupost assignat a l’Àrea i les propostes
de modificació pressupostàries i el seguiment dels expedients de despesa.
i. La gestió de la prestació dels serveis de vigilància i control d’accés a les dependències
municipals.
j. La coordinació del Pla Local de Seguretat i de la Junta Local de Seguretat.
k. I totes aquelles funcions que no estiguin especialment atribuïdes a altre servei de l’Àrea.

2. GUÀRDIA URBANA
a. La tramitació dels procediments per a l’adscripció provisional del personal de la Guàrdia
Urbana als llocs de treballs vacants.
b. La tramitació dels procediments del personal de la Guardia Urbana en relació a
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c.
d.

e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.

m.

n.
o.
p.
q.
r.

s.
t.
u.

v.
w.

llicències, permisos per absentar-se del lloc de treball sense incidència econòmica,
vacances i atorgament de comissions de servei per motiu de prestació del servei i per
raó de formació.
El control de permanència del personal de la Guàrdia Urbana.
La tramitació del procediment per a l’autorització de prestació de servei sense l’uniforme
reglamentari, les relatives a la utilització de les armes reglamentàries i la concessió, si
s’escau, de la segona arma.
La iniciativa en la contractació i la gestió de la defensa jurídica dels agents de la Guàrdia
Urbana amb ocasió de l’exercici de les seves funcions.
L’ordenació de la vigilància de la via pública, en ordre al compliment de les
competències assignades a la policia local en la Llei orgànica de Cossos i Forces de
Seguretat; la Llei orgànica de Seguretat Ciutadana, la Llei de Policies Locals de
Catalunya, les Ordenances i Reglaments Municipals, els Bans de l'Alcaldia i la resta de
la normativa vigent.
El desenvolupament del Pla Local de Seguretat del Municipi.
El desenvolupament del Pla Local Seguretat Viària.
La planificació i la determinació de sistemes de videovigilància en la via pública.
La vigilància i custòdia de parcs i jardins, cementiris i d'altres llocs i instal·lacions
municipals; incloses les actuacions referents al control d’accés d’aquelles dependències
municipals en les que presta el servei la Guàrdia urbana.
La vigilància i la regulació del trànsit, la circulació, la seguretat vial i l’estacionament en
les vies urbanes del municipi.
Les actuacions que s'hagin de realitzar amb motiu d'accidents de trànsit i l’auxili a les
víctimes; així com la informació, l’anàlisi i la determinació de les mesures per evitar o
prevenir els accidents de trànsit.
L’activitat de coordinació de la policia local amb altres cossos i forces de seguretat,
inclosos els convenis de col·laboració en relació amb la transmissió de dades, l’execució
i la gestió de la resta d’actuacions coordinades amb els altres cossos de policia.
L’exercici de les funcions de policia judicial en els termes de l’article 12 de la Llei de
policies locals de Catalunya i la resta de normativa aplicable.
La cooperació amb d'altres serveis públics en els casos d'incendi, inundacions o
qualsevol altres sinistres o calamitats públiques.
La col·laboració amb l'Àrea de Benestar i Drets Socials sobre educació vial a les
escoles.
El desenvolupament, la gestió i l’execució de les activitats de seguretat ciutadana
establertes en la Junta de Seguretat Local.
La tramitació dels procediments relatius a la concessió dels permisos d’armes, i la
imposició de sancions en aquesta matèria, sempre que siguin de competència municipal
segons la legislació sectorial.
La tramitació dels expedients, inclosos els sancionadors, en matèries regulades per la
Llei orgànica de Seguretat Ciutadana.
La gestió i el manteniment de les dotacions dels vehicles del parc mòbil de la Guàrdia
Urbana.
La vigilància i la custòdia dels dipòsits municipals de vehicles; inclosa la gestió dels
contractes i la tramitació dels procediments en relació a l’eliminació dels vehicles
abandonats.
La retirada dels vehicles de la via pública, ja sigui per abandonament o per infracció de
la normativa de circulació, o per altres motius de seguretat.
I en general, la tramitació dels procediments i la gestió de la resta de competències
directament relacionades amb les funcions atribuïdes a la policia local per la normativa
vigent.

3. PROTECCIÓ CIVIL
a. La coordinació i la tramitació dels procediments necessaris per a l’exercici de les
competències municipals en matèria de protecció civil.

…/…

41

b. El manteniment i la gestió dels plans de protecció civil de caràcter general i especial.
c. La col·laboració i la cooperació amb els serveis de protecció civil d’altres
Administracions Públiques.
d. La gestió, la col·laboració i la cooperació en matèria de voluntariat de protecció civil.
e. La tramitació dels procediments administratius per la infracció de la legislació específica
en matèria de protecció civil.
f. La gestió de la Junta Municipal de Protecció Civil.
g. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a l’exercici de les
competències municipals en matèria de protecció civil.

4. CONVIVÈNCIA I CIVISME
a. La tramitació dels procediments administratius per a l’exercici de l’activitat municipal en
matèria de convivència i civisme, en coordinació amb la Unitat especialitzada de la
Guàrdia Urbana de Convivència i Civisme.
b. La gestió d’incidències de convivència i civisme i la informació ciutadana dels serveis
sobre convivència i civisme.
c. El seguiment de les situacions e incidències que en relació a la convivència es
produeixin a la ciutat.
d. L’elaboració i la proposta de programes per a la promoció i la defensa de polítiques
relacionades amb el civisme i la convivència.
e. La direcció i la coordinació dels recursos de convivència i civisme, d’informació i
sensibilització de l’espai públic i els agents cívics i de mediació comunitària.
f. Totes aquelles accions, actuacions i programes dirigits a la millora de la convivència i el
civisme.

5. SANCIONS EN MATÈRIA DE TRÀNSIT, CONVIVÈNCIA I CIVISME, ACTIVITATS
INDUSTRIALS, COMERCIALS I D’ESPECTACLES
a. La tramitació dels expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles i
transport.
b. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de l’ordenança municipal de
convivència i civisme.
c. La tramitació dels procediments en relació a l’ampliació i la reducció d’horaris dels
establiments oberts al públic en el marc de la normativa legal i reglamentària vigent.
d. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei dels espectacles
públics i les activitats recreatives.
e. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei sobre prevenció i
assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència.
f. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la normativa sobre horaris
comercials i l’exercici de l’activitat de comerç sempre que la infracció faci referència a
motius relacionats amb l’exercici de l’activitat o les molèsties que aquesta ocasioni.
g. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la Llei de prevenció i control
ambiental de les activitats.
h. L’exercici de totes les actuacions sancionadores derivades de la legislació sectorial per
manca d’obtenció de la llicència preceptiva, o la comunicació i les que siguin
conseqüència de les molèsties que pugui ocasionar l’exercici de l’activitat.
i. La tramitació dels procediments per a la imposició de sancions per ocupació il·legal de
la via pública.
j. I en general, la tramitació dels expedients sancionadors a que donin lloc les denúncies
que es formulin per sorolls, vibracions, fums o altres motius, inclòs el requeriment
d’adopció de les mesures tècniques correctores escaients en el curs del procediment
sancionador, la imposició, si escau, de multes o altres mesures coercitives que es
considerin necessàries d’acord amb la normativa aplicable.
k. Per tal d’exercir les competències sancionadores, l’àrea podrà exigir dels diferents
departaments municipals, que portin a terme les inspeccions que consideri adients per a
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l.

la comprovació dels fets objecte de denúncia o que es pugin considerar infracció
sancionable.
I en general, la tramitació dels procediments sancionadors de competència municipal
que no es trobin assignats expressament a una altra Àrea en el present decret.

6. MOBILITAT I TRANSPORT
a. La coordinació, la gestió i la tramitació dels procediments en matèria de trànsit dins de
les vies urbanes municipals i de les travessies en col·laboració amb d’altres
administracions competents per raó de la titularitat de la via.
b. El desenvolupament del Pla de Mobilitat Urbà.
c. La proposta per a la determinació de les zones de reserves d’aparcament, les
autoritzacions de les zones d’aturada de transports públics, i de les zones de reserva
horària d’aparcaments.
d. La tramitació dels procediments per a la concessió de les zones de reserves
d’aparcament, el control del compliment de les condicions de l’autorització i la seva
revocació.
e. Les autoritzacions pel tancament provisional de determinades vies urbanes, com a
conseqüència d'actes o espectacles públics, d’ofici o a petició dels particulars.
f. I en general, l’adopció de mesures per a la regulació i ordenació del trànsit i la proposta
a altres àrees de la instal·lació de semàfors i senyalització i qualsevol altre sistema
d’ordenació del trànsit.
g. La tramitació dels procediments per a la coordinació, gestió i resolució en matèria de
transports urbans i interurbans de competència municipal; i en especial, la formulació e
informe dels plans de transport que afectin al terme municipal, així com, la fixació o la
determinació de terminals de transports de viatgers, mercaderies i paqueteria.
h. En relació amb les empreses concessionàries de transport: la gestió de les funcions de
tutela i la inspecció sobre les mateixes, que corresponguin a l’Ajuntament; terminals de
transports de passatgers, mercaderies i paqueteria.
i. La proposta per modificar el recorregut dels transports urbans a l'Àrea Metropolitana de
Barcelona, així com l'establiment de noves parades i si s'escau de l'ampliació de noves
línies de transports urbans.
j. La tramitació dels procediments per tal d’executar la competència sancionadora
municipal en matèria de transport de viatgers i mercaderies.
k. La coordinació de plans generals de transport i formulació dels que afectin a la ciutat:
transports urbans de superfície i soterranis.
l. La coordinació amb els organismes d'àmbit superior en relació a l'expedició de llicències
i funcionament dels vehicles de lloguer i taxis de servei públic.
m. La tramitació de les denúncies per infraccions en matèria de transports i servei de taxis
a l’administració competent.
n. I en general, qualsevol altre procediment de competència municipal en matèria de
circulació i transports.

7. OCUPACIÓ DE VIA PÚBLICA
a. La tramitació dels procediments en relació a la concessió de llicències i autoritzacions
per a la utilització privativa de la via pública amb instal·lacions, i festes o revetlles,
espectacles...etc.
b. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de les autoritzacions per al
repartiment de publicitat i propaganda a la via pública o a domicili.
c. Les autoritzacions per a la venda de material pirotècnic.
d. Els procediments administratius per a l’atorgament d’autoritzacions de guals.
e. I en general, la tramitació del qualsevol procediment destinat a l’exercici de
competències municipals en matèria d’ocupació de la via pública que no estigui
assignada en el present decret a una altra àrea.
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V. ÀREA D’OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL
1. FORMACIO I OCUPACIO
a. Les relacions amb altres organismes d'àmbit superior per al foment i la protecció de
l’ocupació.
b. 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.
c. Les relacions amb institucions supramunicipals i europees per al desenvolupament i la
dinamització econòmica.
d. L’elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
e. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis de
col·laboració amb universitats, empreses i entitats diverses per a la realització de
pràctiques dels alumnes que participin en els programes i projectes gestionats per
l’àrea.
f. La tramitació dels procediments per a l’aprovació de les llistes del personal seleccionat
per la Mesa d’ocupació, així com la seva contractació, referida sempre al personal
adscrit als programes de foment de l’ocupació.
g. La tramitació dels procediments per a l’aprovació de les actes de la comissió tècnica de
selecció i la contractació dels serveis de diferent personal adscrit als programes de
foment de l’ocupació.
h. La tramitació dels procediments per a la contractació del personal que participa en els
programes de foment de l’ocupació de qualsevol naturalesa, així com la modificació de
les condicions contractuals que es puguin produir durant la vigència del contracte.
i. La tramitació dels procediments per autoritzar o ratificar comissions de serveis del
personal que participa en els programes de foment de l’ocupació; així com els relatius a
la concessió de llicències, permisos i vacances d’aquest personal.
j. La tramitació dels expedients sancionadors per infracció disciplinària, del personal que
participa en els programes de foment de l’ocupació, inclosa la proposta d’acomiadament
del personal a l’òrgan competent.
k. La tramitació dels procediments per a la suspensió dels contractes de treball adscrits als
programes de foment de l’ocupació.
l. La tramitació dels procediments relatius a la liquidació d’havers en concepte de saldo i
quitança al personal adscrit als diferents programes de foment de l’ocupació.
m. La tramitació dels procediments per a les retencions judicials sobre els havers o
liquidacions del personal adscrit als programes de foment de l’ocupació.
n. La tramitació dels procediments per a abonar les diferències salarials com a
conseqüència dels increments salarials previstos als convenis col·lectius del personal
adscrit als programes de foment de l’ocupació; així com els relatius a la concessió de
gratificacions.
o. La tramitació dels procediments per a la concessió d’ajuts, beques i altres beneficis
socials contemplats a l’acord sectorial de condicions laborals del personal de l’àmbit de
promoció econòmica i ocupació.
p. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives les
competències de l’Àrea en matèria de foment de l’ocupació.

2. DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
a. El disseny de polítiques públiques transversals destinades a la millora del teixit
econòmic de la ciutat i les sinergies administració-empresa.
b. La dinamització de la implantació de sectors estratègics i empreses d’economia
sostenible en la ciutat.
c. La determinació de mecanismes i el disseny d’instruments per a la potenciació del
desenvolupament econòmic de la ciutat.
d. La creació d’espais de debat comú per a la detecció de necessitats del sector
empresarial de la ciutat.
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e. La determinació de les directrius per a la simplificació de la gestió administrativa per a la
implantació del teixit empresarial.
f. Les relacions amb d’altres organismes d’àmbit superior per al foment del
desenvolupament econòmic i les relacions amb les Cambres Oficials de Comerç i
Organismes anàlegs.
g. La participació en l’elaboració dels estudis pel disseny de la política i planificació
industrial, comercial i de serveis de la ciutat.
h. La promoció de les formes de l’economia social, l’emprenedoria i l’empresa, que
permetin donar sortida a les demandes actualment existents. en col·laboració amb el
servei d’ocupació de Catalunya, oficines de treball i d'altres organismes.
i. La tramitació dels procediments per a l’execució de les actuacions derivades del foment
de les activitats econòmiques en general.
j. La tramitació dels procediments per a l’execució de les actuacions derivades
d’iniciatives econòmiques, ja siguin públiques o privades.
k. La tramitació dels procediments per a la promoció d’activitats empresarials, així com el
foment de la participació municipal en els projectes empresarials.
l.
L’elaboració de la resta de plans i actuacions relacionats amb les competències
anteriorment assenyalades.
m. I en general, la tramitació dels procediments necessaris per tal de fer efectives les
competències de l’Àrea en matèria de desenvolupament econòmic.

3. TURISME
a. El disseny i la implantació de les estratègies de polítiques públiques de promoció
turística de la ciutat.
b. L’elaboració i la gestió dels programes de desenvolupament del turisme a la ciutat.

4. ECONOMIA SOCIAL
a. Fomentar el cooperativisme al territori a traves dels ateneus cooperatius
b. Procurar sinergies amb altres institucions pel desenvolupament del tercer sector i les
empreses de l’economia social.
c. Contribuir al creixement i consolidació de les empreses d’economia social així com les
del tercer sector en general.
d. Sensibilitzar en cooperativisme a persones emprenedores amb una idea de negoci.
e. Orientar a entitats en el procés de transformació a cooperativa de treball.
f. Generar oportunitats de relació, cooperació i inter cooperació entre les empreses de
l’economia social.

VI. ÀREA D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
1. SERVEIS SOCIALS
a. El disseny de la política municipal en matèria de serveis socials.
b. La realització d’estudis puntuals, sectorials o generals, que s’estimin necessaris per a
l'òptim desenvolupament dels programes i serveis encomanats a l'àrea amb relació
directa amb les competències assumides.
c. La coordinació, la iniciativa en la contractació, la inspecció i la gestió de les concessions
administratives o de qualsevol altre forma de gestió dels serveis públics en matèria de
serveis socials.
d. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases
d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
e. La tramitació dels procediments de concessió d’ajuts o auxilis per atendre necessitats
peremptòries que satisfacin necessitats de caràcter social.
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f. La gestió de prestacions econòmiques d’urgència social.
g. La gestió de les Àrees bàsiques de serveis socials: atenció a les necessitats més
immediates, generals i bàsiques de les persones, famílies o grups.
h. Contribuir a la prevenció de problemàtiques socials i a la reinserció i la integració social
de les persones amb situació de risc social d’exclusió.
i. La gestió del servei residencial d’estada limitada del centre “Els Alps”.
j. La gestió de menjador social.
k. La gestió del Servei d’Informació, orientació i tramitació de recursos socials (SIOT).
l. I en general, la gestió centralitzada i el suport a la resta de serveis que desenvolupin
l’actuació municipal en matèria de serveis socials.

2. INFÀNCIA I ADOLESCÈNCIA
a. El disseny de les polítiques vers la infància i l’adolescència de la ciutat especialment per
aquella en risc de desavantatge social.
b. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a la infància i l’adolescència.
c. La gestió de l’ Equip d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) i de l’Equip de suport
a la infància (centres oberts).

3. DEPENDÈNCIA I DIVERSITAT FUNCIONAL
a. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a les persones amb capacitats diverses
de caràcter físic, psíquic i/o sensorial.
b. L’elaboració i la gestió dels programes d’atenció a la dependència.
c. La resposta a necessitats socials i assistencials de les persones que requereixen ajut
per a les activitats de la vida diària.
d. La gestió del servei d’ajuda al domicili (SAD).
e. La gestió del servei de teleassistència.
f. La gestió dels equips bàsics d’atenció a la dependència en el marc de les Àrees
bàsiques de serveis socials.

4. CIUTADANIA I INTEGRACIÓ
a. La definició i la gestió de programes dirigits a la integració de les persones nouvingudes
i el seguiment de la seva evolució.
b. La informació i l’assessorament als nouvinguts que s’empadronen a la ciutat sobre els
seus drets i els seus deures fent especial èmfasi en els que afecten a la convivència i al
civisme.
c. La realització d’accions formatives i/o informatives per facilitar la integració de les
persones nouvingudes.
d. La tramitació dels informes exigits de conformitat amb la normativa d’estrangeria en
relació a l’arrelament social, i aquells que la normativa determini, i en particular; la
signatura dels documents, els informes i la resta de tràmits administratius destinats a la
col·laboració amb la Generalitat de Catalunya, en l’exercici de les competències que en
aquesta matèria li atribueix el RD 557/2011, de 20 d’abril, que aprova el Reglament de
la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre els drets i llibertats dels estrangers a
Espanya.
e. La participació en projectes i/o actuacions impulsats per altres departaments municipals,
o fins i tot administracions, on s’hi puguin encabir accions dirigides a la integració de la
nova ciutadania en el municipi.

5. SALUT
a. El disseny de la política de salut pública, conforme a la Llei General de Sanitat i a les
competències assignades a l’Ajuntament per la Llei de Bases de Règim Local, i la Llei
18/2009, de 22 d’octubre, de Salut Pública de Catalunya.
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b. La coordinació d'aquells altres aspectes de salut que per decisió política municipal,
s'instrumentin com a prestació de serveis.
c. El control sanitari, la tramitació de les autoritzacions i/o declaracions responsables
sanitàries relatives al subministrament, consum i transport d’aliments, begudes i altres
productes relacionats amb el consum humà i la salut de les persones, tatuatge,
micropigmentació i pírcing.
d. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria del consum humà relacionada
amb el subministrament d’aliments, begudes i altres productes.
e. La gestió del risc per a la salut públic i el control de les malalties transmissibles.
f. Les actuacions corresponents al control dels animals domèstics, de companyia,
salvatges urbans, serveis de veterinària; el control de plagues i els riscos sanitaris en
llocs habitats i establiments de pública concurrència.
g. La tramitació dels procediments per a dictar ordres d’execució per motius de salubritat,
inclosa l’execució subsidiària.
h. L’exercici de les competències municipals en matèria de tinença i protecció d’animals,
inclosa la tinença de gossos qualificats com a potencialment perillosos.
i. La incoació i la tramitació dels expedients sancionadors per infracció de la normativa de
tinença d’animals i les d’infracció de la normativa legal sobre gossos qualificats com a
potencialment perillosos.
j. El desenvolupament de les polítiques per a la protecció de la salut de la comunitat,
k. La direcció i la gestió del centre d'assistència i dels programes sobre la
drogodependència.
l. La direcció, la gestió i el control del servei de Laboratori municipal.
m. La tramitació i el seguiment dels convenis relatius als serveis que presta a tercers el
laboratori municipal.
n. I en general, la tramitació dels expedients i els procediments per a l’execució de les
actuacions en matèria de sanitat ambiental, laboratori i salut pública.

6. GENT GRAN
a. El disseny de les polítiques públiques encaminades a la defensa i la protecció de la gent
gran.
b. L’elaboració, l’execució i el seguiment de plans i programes per a l’atenció a la gent
gran.

7.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

h.
i.

IGUALTAT
El foment de polítiques transversals de gènere.
La participació en els programes municipals de foment de la igualtat.
La coordinació, l’elaboració, el desenvolupament i la gestió dels programes d’atenció i
promoció destinats a les dones.
El desenvolupament de programes de promoció i atenció a la dona.
La gestió dels recursos dirigits a la protecció de les dones contra la violència de gènere.
La creació de recursos específics, la direcció i l’articulació de totes les activitats
d’atenció a la dona que es desenvolupin des dels diferents àmbits.
La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases
d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
El foment de les vies de participació que possibilitin la presència efectiva de les dones
de la ciutat en els processos que les afectin.
La tramitació dels procediments per a l’execució de les actuacions en relació a l’atenció
a les dones.

8. LGTBI
a. L’impuls de polítiques contra l’homofòbia i la transfòbia.
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b. L’impuls i la coordinació d’accions de sensibilització en les matèries de LGTBI,
especialment entre la població escolar, l’adolescència i la joventut.
c. Donar visibilitat als col·lectius en defensa dels drets i llibertats de les persones LGTBI.

9. RECURSOS HUMANS
a. La tramitació dels procediments per a l'organització de l'estructura administrativa del
personal i el catàleg dels llocs de treball, en coordinació i col·laboració amb les diferents
àrees de gestió de l’Ajuntament.
b. La tramitació i la gestió dels expedients relatius a la plantilla de personal, relació de llocs
de treball, selecció, perfeccionament i promoció del personal.
c. La tramitació dels procediments administratius destinats a l’aprovació i la modificació de
la l’oferta pública d’ocupació.
d. La gestió de les relacions laborals (seccions Sindicals; Comitès de Treballadors) i la
negociació col·lectiva.
e. La tramitació dels procediments administratius per a la selecció del personal al servei de
l’Ajuntament, fins al seu nomenament, contractació, pressa de possessió i posterior
adscripció al corresponent lloc de treball.
f. La tramitació dels procediments relatius a les situacions administratives del personal,
llicències, permisos, vacances, comissions de serveis externes e internes, permutes,
etc.; sempre que no corresponguin a un altra Àrea.
g. La tramitació dels procediments administratius relatius als expedients disciplinaris del
personal al servei de l’Ajuntament, llevat d’aquell que correspongui a d’altres àrees
segons el present Decret.
h. L’elaboració dels programes de formació i la tramitació dels convenis administratius
destinats a aquesta finalitat.
i. La tramitació dels procediments administratius per a la materialització i la gestió de les
polítiques adreçades a la millora de la prevenció dels riscos laborals i la salut laboral.
j. La tramitació dels procediments administratius per a la formalització de convenis de
col·laboració amb universitats i entitats diverses per a la realització de pràctiques pels
estudiants.
k. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de beques a estudiants, espanyols o
estrangers, o dels convenis per a la realització de pràctiques a l’Ajuntament.
l. La gestió pressupostària de les retribucions de la totalitat del personal al servei de la
corporació, la confecció de les nòmines del personal i qualsevol altre reconeixement de
retribucions o drets econòmics a favor del personal de la corporació.
m. La tramitació de les liquidacions de les retribucions i drets econòmics meritats pels
membres de la corporació en compliment de l’acord de ple que determina les
retribucions, dietes per assistència a sessions i indemnitzacions, incloses les
liquidacions corresponents de la seguretat social.
n. La gestió dels ordenances de qualsevol dependència municipals, inclosos els de centres
d’ensenyament, sanitat, serveis socials, cultura...etc., amb independència de la seva
adscripció funcional a les diferents àrees en les quals prestin servei.
o. I en general, la tramitació dels procediments i actes administratius en relació amb les
competències municipals en matèria de personal funcionari, laboral, eventual i directiu
que correspongui a aquest ajuntament i que no es trobin assignades a l’Àrea de
Seguretat, Convivència i Civisme o a l’Àrea de Coordinació, Planificació,
Desenvolupament econòmic i Ocupació.

VII. ÀREA D’EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA
1. EDUCACIÓ
a. La participació en els processos de matriculació dels centres públics i concertats per
mitjà de l’Oficina Municipal d’Escolarització.

…/…

48

b. La confecció d'estudis sobre l'escolarització en funció del cens de població.
c. La informació, l’estadística i el disseny del mapa escolar.
d. La sol·licitud i la tramitació dels procediments davant els Organismes d'àmbit superior
competents, destinats a la creació de nous centres públics escolars.
e. La participació en la programació general dels ensenyaments, en concret, la participació
en el disseny de l’oferta educativa d’àmbit municipal.
f. La gestió dels serveis de neteja dels centres escolars.
g. La inspecció dels edificis i les instal·lacions dels centres escolars.
h. L’establiment de la política de millores de centres públics escolars.
i. La col·laboració i el suport a les escoles de formació permanent d’adults.
j. La coordinació de les escoles bressol i la gestió de les escoles bressol de titularitat
municipal.
k. L’ordenació i la tramitació de la matriculació de les escoles bressol sufragades amb fons
públics.
l. La coordinació i la gestió de les activitats i procediments relacionats amb el Consell
Escolar Municipal.
m. La participació en els consells escolars dels centres educatius de titularitat pública.
n. La coordinació del Centre de Normalització Lingüística de L’Hospitalet.
o. La coordinació i el seguiment de la política lingüística de l’Ajuntament de L’Hospitalet.
p. El desenvolupament dels programes complementaris dirigits als/a les alumnes dels
centres escolars.
q. La participació en la vigilància i control del compliment de l’escolarització obligatòria.
r. La col·laboració en una adequada i equilibrada escolarització dels alumnes amb
necessitats educatives específiques per garantir la igualtat d’oportunitats i l’aplicació de
programes dirigits a alumnes nouvinguts.
s. La tramitació dels procediments administratius per a la col·laboració amb d’altres
administracions públiques en matèria d’educació i manteniment dels centres de titularitat
pública.
t. La cooperació en la programació dels ensenyaments de formació professional.
u. L’establiment de programes i altres fórmules de col·laboració amb les associacions de
mares i pares d’alumnes i la dinamització de les activitats extraescolars i de lleure.
v. La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
matèries anteriorment assignades, d’acord amb les determinacions de les bases
d’execució del pressupost i l’ordenança general de subvencions.
w. L’organització de jornades, conferències, cursets i seminaris en matèria d’educació.
x. La tramitació dels procediments per a l’autorització de l’ús temporal dels centres
escolars fora de l’horari lectiu, d’acord amb les determinacions legals vigents.
y. La relació amb l’àmbit universitari pel que fa als processos d’orientació universitària,
informació de l’alumnat de la ciutat, estudis i recerca i col·laboració interadministrativa.
z. I en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de fer efectiva la resta de
competències locals pròpies o compartides en matèria d’educació.

2. INNOVACIÓ
a. El disseny i la implantació de les polítiques de noves tecnologies com a eina de
interacció entre la ciutadania i l’Ajuntament.
b. Els projectes i programes d’smart city.
c. El disseny i la implantació de les estratègies d’innovació en la gestió dels serveis
municipals.
d. La recerca de formules de col·laboració interadministrativa i experiències de gestió en
l’àmbit de les polítiques públiques.
e. L’impuls, el seguiment i la coordinació del programa del Districte Cultural.

3. CULTURA
a. La gestió de les competències municipals en matèria de cultura en els seus diversos
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b.
c.

d.

e.

f.
g.
h.
i.
j.

k.

l.

m.
n.
o.

àmbits sectorials: el patrimoni històric i cultural, la cultura popular i tradicional, el foment
de la lectura pública, la creació, la formació i la difusió artística en qualsevol de les
seves expressions (arts escèniques, arts visuals, música, cinema i audiovisuals, etc.).
La planificació, la coordinació, la gestió i l’execució dels programes i activitats culturals
d’àmbit ciutadà.
La promoció i el desenvolupament de festes populars, festivals, manifestacions firals de
caire cultural, etc., així com les activitats culturals, tant en l'àmbit de creació com en el
de la distribució.
La coordinació, la gestió i el funcionament dels equipaments culturals municipals i dels
serveis que es presten al: Centre Cultural Tecla Sala, Teatre Joventut, Auditori
Barradas, els centres culturals, la xarxa de biblioteques i altres que en el futur es puguin
considerar d’àmbit cultural.
La coordinació, la gestió i el funcionament dels edificis adscrits al Museu i de les
actuacions derivades de la conservació, recerca i difusió del patrimoni històric:
arquitectònic, moble, immoble i documental.
La gestió del patrimoni arquitectònic del municipi.
Impulsar projectes adreçats a la formació dels ciutadans i ciutadanes, a potenciar els
creadors locals i a incentivar la demanda de serveis culturals.
El foment de l’associacionisme cultural i la cooperació en el desenvolupament de les
seves activitats.
L’elaboració, el seguiment i el control de convenis i altres acords amb tercers en matèria
d’activitats, programacions i equipaments culturals.
La tramitació dels procediments administratius destinats a la cessió temporal de l’ús
privatiu dels equipaments culturals de titularitat municipal, de conformitat amb les
normes vigents en matèria de patrimoni dels ens locals.
Les relacions amb altres administracions, organismes, institucions, entitats,
associacions i empreses per a la promoció de la cultura a la ciutat, i el foment del
patrocini.
La tramitació dels procediments d’autorització en matèria de drets de propietat
intel·lectual amb les societats gestores d’aquests drets La tramitació dels procediments
d’autorització en matèria de drets de propietat intel·lectual en relació a la celebració
d’actes culturals i recreatius amb les societats gestores d’aquests drets.
La coordinació de les activitats i la gestió amb la Fundació Arranz Bravo, de conformitat
amb el que disposen els seus Estatuts.
L’organització i la gestió de l’escola municipal de música.
I, en general, la tramitació de qualsevol procediment per tal de dur a terme les activitats i
competències municipals en matèria de cultura.

VIII. PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES
1. PARTICIPACIÓ
a. El disseny, l’elaboració i l’execució dels programes en matèria de participació.
b. L’impuls i la coordinació dels òrgans de participació inclosos al Reglament Orgànic de
Participació Ciutadana.
c. La implantació de nous mecanismes de participació ciutadana que permetin la
implicació de forma activa i directa dels ciutadans i ciutadanes en l’activitat municipal.
d. La gestió del Registre d’Entitats de l’Ajuntament i els procediments per a la seva
actualització, inclosa la tramitació i resolució de les sol·licituds de les altes i baixes en la
inscripció.
e. El suport a les entitats en el compliment de les seves obligacions legals, en especial les
referides a transparència.
f. La coordinació de les polítiques municipals sobre el territori, especialment l’impuls i el
desenvolupament de L’Hon dels districtes.
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2. ENVELLIMENT ACTIU
a. El desenvolupament de mesures de foment de l’associacionisme i les activitats de la
gent gran.
b. Les actuacions dirigides al suport i l’orientació a la gent gran.
c. L’atorgament de subvencions en relació a les matèries anteriorment assignades, d’acord
amb les determinacions de les bases d’execució del pressupost i l’ordenança general de
subvencions.
d. La gestió dels espais per part de les entitats i associacions de la gent gran.
e. La prestació dels serveis en els casals de gent gran.

3. COMERÇ
a. La gestió i la tramitació dels programes per al desenvolupament i promoció directament,
o en col·laboració i/o coordinació amb d’altres agents comercials, especialment les
entitats associatives en matèria de comerç.
b. La tramitació dels procediments relatius a l’atorgament d’ajuts, subvencions, o qualsevol
altra mesura de foment, en matèria de comerç.
c. La tramitació i l’emissió dels informes preceptius als que fa referència el Decret
144/1995, de 18 d’abril, regulador de les fires o qualsevol altre informe preceptiu en
matèria de comerç exigit legalment.
d. I en general, la tramitació dels procediments administratius necessaris per tal de dur a
terme els programes en matèria de comerç i en defensa dels drets dels comerciants.

4.
a.
b.
c.
d.

e.

f.
g.

h.
i.

MERCATS
La coordinació i la gestió dels Mercats Municipals.
La gestió i la regulació dels Mercats no sedentaris.
L’exercici de les facultats d’inspecció, control i intervenció sobre els mercats municipals.
La incoació i la tramitació dels expedients per a la gestió de les concessions
administratives de parades de mercats, (interiors i exteriors), locals comercials, unitats
especials com a magatzems, cambres frigorífiques i altres espais comuns, així com la
seva modificació, cessament de titularitat, ampliació, etc.
La tramitació dels procediments per a l’acceptació de les renúncies voluntàries de les
concessions de parades de venda dels mercats municipals, l’autorització de cessions
dels drets de concessió, les cessions temporals de les parades de venda i el
reintegrament de les fiances dipositades en garantia de les concessions administratives.
La tramitació dels procediments sancionadors per infracció de la normativa sobre
disciplina de mercat i dels reglaments municipals de mercats.
La tramitació del procediment per a l’atorgament de llicències d’obres d’edificació o
remodelació en referència a parades interiors o exteriors dels mercats municipals, locals
comercials, unitats especials, magatzems, cambres frigorífiques i altres espais comuns.
La tramitació dels procediments relatius a l’atorgament d’ajuts, subvencions, o qualsevol
altre mesura de foment en matèria de mercats.
I en general, la tramitació dels procediments dirigits a fer efectiva les competències
municipals en matèria de mercats fixos i/o sedentaris.

5. CONSUM
5.1 OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR
a. La coordinació i la gestió de la OMIC.
b. Les actuacions encaminades a la defensa dels consumidors i usuaris.
c. La tramitacions de les queixes i les reclamacions dels consumidors i usuaris.
d. L’ informació en general sobre els drets de consumidors i usuaris d'aquesta Ciutat.
e. La resta de les competències en matèria de consum que directament correspongui
exercir a l’Ajuntament i que no estiguin atribuïdes a una altra Àrea.
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La tramitació dels procediments per a l’atorgament d’ajuts i subvencions en matèria de
consum i en defensa dels drets dels consumidors.
g. La tramitació dels procediments sancionadors en matèria d’usuaris i consumidors.
h. I en general, la tramitació de qualsevol procediment dirigit a fer efectives les
competències municipals en matèria d’informació al consumidor.
f.

5.2 JUNTA ARBITRAL DE CONSUM
a. La tramitació dels procediments que les parts litigants en conflicte sotmetin a aquest
òrgan de conformitat amb el que preveu el seu reglament regulador.
b. La resolució de les queixes i de les reclamacions presentades pels consumidors i
empresaris que es sotmetin voluntàriament a arbitratge.
c. Les actuacions encaminades a promoure que els empresaris i empreses de la ciutat,
signin convenis d'adhesió acceptant els arbitratges.
d. Les actuacions encaminades al foment, eficàcia i difusió de les activitats de la Junta
Arbitral de Consum.
e. La tramitació dels procediments per al nomenament dels presidents del col·legi arbitral
en la forma prevista en la seva normativa.
f. I en general, tots els procediments administratius en relació a les matèries anteriorment
assenyalades.

6.
a.
b.
c.

COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
El disseny de les polítiques i els programes de cooperació i solidaritat.
L’elaboració, el control i l’execució del programa de cooperació i solidaritat.
La participació i/o la col·laboració amb entitats i/o organismes relacionats amb la
cooperació i la solidaritat.
d. La tramitació i la gestió dels procediments per a l’atorgament de subvencions en matèria
de cooperació i solidaritat.
e. El disseny, l’elaboració i l’execució dels programes de sensibilització vers la cooperació i
la solidaritat.

TERCER.- CONFIRMAR en relació als Districtes que es concreten en el Reglament de
Participació Ciutadana vigent (BOP 25.02.2013): Districte I (Centre, Sant Josep i Sanfeliu);
Districte II (Collblanc-La Torrassa); Districte III (Santa Eulàlia-Granvia); Districte IV: (La
Florida-Les Planes); Districte V (Pubilla Cases-Can Serra); Districte VI (Bellvitge-Gornal),
que portaran a terme l’exercici de les competències següents referides al respectiu àmbit
territorial:
a) El seguiment de les accions de les diferents Àrees de Govern o Regidories de Govern
en l’àmbit del districte.
b) L’atenció directa a la ciutadania i les entitats del districte i el seguiment de les seves
peticions.
c) Facilitar informació i atenció ciutadana en relació a l’activitat municipal, i en concret la
gestió del registre descentralitzat en coordinació i sota la dependència del registre
general municipal.
d) La direcció i gestió dels equipaments adscrits al Districte.
e) La canalització de les demandes veïnals i la seva coordinació amb les actuacions de
les diferents àrees del govern municipal.
f) La canalització de la participació ciutadana en el seu àmbit territorial.
g) La gestió del pressupost municipal que tenen assignat.
h) La tramitació dels procediments per a l’atorgament de subvencions en relació a les
entitats del districte: festes d'iniciativa ciutadana i les subvencions puntuals a entitats
culturals, a entitats esportives, a les AMPA i, en general a entitats sense ànim de lucre.
i) La col·laboració en els actes organitzats en el Districte proporcionant la infraestructura
necessària per a la seva realització.
j) La tramitació de la targeta rosa de transports per a pensionistes i jubilats.
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k) La tramitació de les sol·licituds d’ajuts en relació amb l’Impost de Béns Immobles, de
conformitat amb la normativa vigent.
l) Expedició de certificats de convivència i de fe de vida.
m) En general la proposta i seguiment de tots aquells plans que puguin redundar en una
millor qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes del districte.
n) La resta d’atribucions que li atorguin els reglaments municipals.

QUART- FER CONSTAR que la societat anònima de capital íntegrament municipal "La
Farga, Gestió d'Equipaments Municipals, S.A." desenvolupa les finalitats i funcions que
figuren a l’objecte social dels seus Estatuts, sens perjudici de les modificacions que respecte
al seu objecte puguin ser aprovades per les seves Juntes Generals, d'acord amb la Llei de
Societats Anònimes. La societat resta adscrita a l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Joventut i Esports.

CINQUÈ.- DETERMINAR que les referències vigents a l'anterior Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda i a l'Àrea d’Innovació i Cultura conforme el Decret
5700/2019, de 17 de juny, s’han d’entendre referides a l’Àrea de Planificació Estratègica i
Econòmica, Esports i Joventut i a l'Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, respectivament,
des de la data del present Decret, romanent inalterades la resta d’àrees coincidents a tots
dos Decrets.

SISÈ.- ESTABLIR que aquest decret iniciarà la seva vigència el dia de la seva signatura, i la
mantindrà mentre no es modifiqui o es revoqui per l’Alcaldia o es produeixi el nomenament
d’un nou/va alcalde/ssa, restant des d’aquesta data sense efectes els Decrets de l’alcaldia
5700/2019, de 17 de juny i 4714/2020, de 7 de maig.

SETÈ.- DONAR COMPTE al Ple de l'Ajuntament en la propera sessió que es convoqui, en
compliment del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei reguladora de les bases del règim
local.
VUITÈ.- PUBLICAR aquest Decret a la pàgina web municipal en compliment de l’article
8.1.a) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació
Pública i Bon Govern de Catalunya.
NOVÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la
Tresoreria, i fer difusió a totes les àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la
Intranet

DESÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es de la corporació, els/les quals
poden interposar, el recurs que figura a continuació.
.../...”
ACORD 8.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6389, DE 3 DE JULIOL, DE
NOMENAMENT I/O CONFIRMACIÓ DE TITULARS D’ÀREA, REGIDORS/ES DE
GOVERN, REGIDORIES ADJUNTES, I REGIDORS/ES PRESIDENTS/ES DE DISTRICTE I
DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L’ALCALDIA EN RELACIÓ A LES DIFERENTS
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ÀREES EN LES QUALS ES DIVIDEIX L’ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA MUNICIPAL.
AJT/34875/2019
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa-Presidenta, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de
govern que corresponen al Ple, en aplicació de l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local, DONA COMPTE AL PLE del Decret de
l’Alcaldia número 6389/2020, de 3 de juliol, de nomenament i/o confirmació de titulars
d’àrea, regidors/es de govern, regidories adjuntes, i regidors/es presidents/es de districte i
delegació de facultats de l’alcaldia en relació a les diferents àrees en les quals es divideix
l’administració executiva municipal, i que sense incloure el règim de recurs, literalment diu:
“DECRET DE NOMENAMENT I/O CONFIRMACIÓ DE TITULARS D'ÀREA, REGIDORS/ES
DE GOVERN, REGIDORIES ADJUNTES, I REGIDORS/ES PRESIDENTS/ES DE
DISTRICTE I DELEGACIÓ DE FACULTATS DE L'ALCALDIA EN RELACIÓ A LES
DIFERENTS ÀREES EN LES QUALS ES DIVIDEIX L'ADMINISTRACIÓ EXECUTIVA
MUNICIPAL. AJT/34875/2019
ATÈS que pel Decret de l’alcaldia 5700/2019, de 17 de juny, es va determinar, a l’inici del
mandat 2019-2023, la divisió de l’administració municipal en nou àrees executives, el qual
va ser modificat pels Decrets 4714/2020, de 7 de maig, i 4737/2020, de 8 de maig.
ATÈS que a l’inici del mandat pel Decret núm. 5703/2019, de 17 de juny, complementat pel
Decret de l’alcaldia 5709/2019, de 20 de juny, es van nomenar els/les Tinents/es d’alcaldia
titulars d’àrea, els/les Regidors/es de Govern, els/les Regidors/es adjunts/es i els/les
Regidors/es Presidents/es de Districte, així com es van delegar facultats en aquests òrgans
(ambdós publicats al BOPB d’1.07.2019). Posteriorment per Decret de l’alcaldia núm.
4737/2020, de 8 de maig, publicat al BOPB de 19.05.2020, es va nomenar una nova
regidora de govern de joventut. Per Decret núm. 5854/2020, de 18 de juny, l’Alcaldia ha pres
raó de la renúncia del regidor Cristobal Plaza Lao a la seva condició de regidor adjunt
d’esports, dins de l’àrea d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes del dia 16 de juny de
2020. Per Decret 6039/2020, de 22 de juny, l’Alcaldia ha pres raó de la renúncia del regidor
Sr. Jaume Graells i Veguin a la seva condició de Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea
d’Educació, Esports i Joventut, amb efectes de les 0.00 hores del dia 22 de juny de 2020,
nomenant temporalment Tinent d’Alcaldia d’aquesta àrea al Sr. Francesc J. Belver i Vallès.
ATÈS que per Decret de data d’avui, aquesta alcaldia, en exercici de les competències que
té atribuïdes per l’article 124.4.k) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
règim local, ha disposat una nova divisió de l’administració municipal en vuit Àrees
executives, per la redistribució de les matèries de l ’Àrea d’Educació, Esports i Joventut en
altres àrees.
VIST que l’article 124.5 de l’esmentada norma determina que l’alcalde/ssa podrà delegar per
mitjà de decret les competències en la Junta de Govern Local i en els/les seus/ves
membres, en la resta de regidors/es, i en el seu cas, en els/les coordinadors/es generals,
directors/es generals u òrgans similars amb les limitacions que recull aquest article.
VISTOS els articles 37 i següents del vigent Reglament orgànic de govern i administració
(BOP 12.01.2012) que estableixen el procediment de delegació entre òrgans.
VIST l'informe de la Secretària General del Ple, de l'Ajuntament de 30 de maig de 2019 (L´H
17/2019).

…/…

54

Aquesta Alcaldia-Presidència, fent ús de les facultats que em confereix l’article 124.4.g) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.
D I S P O S O:
PRIMER.- CONFIRMAR LA DELEGACIÓ, en el Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i
Vallès, de les facultats que consten a continuació en relació a les matèries incloses dins de
l’Àrea d’Alcaldia-Presidència següents:
a)

b)

c)
d)

e)
f)

Els actes de tràmit per a la incoació, l’impuls i la gestió dels procediments en
matèria de contractació administrativa, gestió pressupostària, subvencions,
transparència i qualsevol altre matèria que corresponguin a l’Àrea de AlcaldiaPresidència. Inclosa la signatura de les propostes d’acord i dictàmens.
Els actes definitius o resolutoris dels procediments en matèria de gestió
pressupostària, subvencions, transparència, administració electrònica que siguin
competència d’aquesta alcaldia, amb excepció d’aquells que comportin l’adopció de
les mesures necessàries i adequades en supòsits d’extraordinària i urgent
necessitat, i aquells que tinguin la condició d’indelegables.
La publicació i execució dels acords dels òrgans executius de l’ajuntament en
matèries atribuïdes a l’Àrea d’Alcaldia Presidència.
L’exercici d’accions judicials i administratives en matèria competència de l’alcaldia,
llevat de les que s’hagin d’exercir amb caràcter d’urgència en les matèries
competència del Ple.
L’autorització de l’expedició de certificats així com la seva signatura de manera
indistinta amb aquesta l’alcaldia.
Els actes, de tràmit o definitius, per a la gestió i la coordinació del pla d’actuació
municipal i els plans gestionats per l’Àrea d’Alcaldia-Presidència.

SEGON.- NOMENAR I/O CONFIRMAR els/les Tinents/es d’alcaldia, membres de la Junta
de Govern Local d’aquest ajuntament integrada conforme disposa el Decret núm.
5948/2020, de 18 de juny, com a titulars de les Àrees, en relació a les quals exerciran o
continuaran exercint les facultats de direcció i coordinació de les matèries activitats i serveis
atribuïdes a cadascuna d’elles al Decret de divisió de l’estructura executiva de
l’administració municipal dictat per aquesta alcaldia en data d’avui, sens perjudici de les
Regidories de Govern que s’integraran a la respectiva Àrea sota la seva direcció, i de
conformitat amb el següent detall:








ÀREA DE PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÓMICA, JOVENTUT I
ESPORTS: Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver Vallès.
ÀREA D’ESPAI PÚBLIC, HABITATGE, URBANISME I SOSTENIBILITAT: Tinent
d’alcaldia Sr. Cristian Alcázar Esteban.
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT: Tinent d’alcaldia José Castro Borrallo.
ÀREA D’OCUPACIÓ, EMPRESA, TURISME I ECONOMIA SOCIAL: Tinenta
d’alcaldia Rocío del Mar Ramírez Pérez.
ÀREA D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS: Tinent d’alcaldia
Jesús Husillos Gutiérrez.
ÀREA D’EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA: Tinent d’alcaldia David Quirós Brito.
ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS CIUTADANES: Tinenta d’alcaldia María
Ángeles Sariñena Hidalgo.

TERCER.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. Laura Garcia Manota com a
Regidora de govern, dins de la nova Àrea de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I
ECONÓMICA, JOVENTUT I ESPORTS, la qual exercirà les facultats de direcció i gestió de
les matèries corresponents a Joventut, dins del Decret de divisió de l’estructura executiva
vigent, i portarà a terme les seves actuacions sota la direcció del Tinent d’alcaldia de l’Àrea,
amb la denominació de “REGIDORIA DE GOVERN DE JOVENTUT”.
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QUART.- NOMENAR dins de l’Àrea de PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA I ECONÓMICA,
JOVENTUT I ESPORTS, a la Regidora Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez, com a
REGIDORA ADJUNTA D’ESPORTS, la qual portarà a terme, sota la dependència directa
del Tinent d’alcaldia titular de l’Àrea, les actuacions d’auxili a la gestió i de suport en matèria
d’esports que li siguin encomanades.
CINQUÈ.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. Laura García Manota com a
Regidora de govern, dins de l’Àrea D’EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS,
la qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries corresponents a Igualtat i
LGBTI, dins del Decret de divisió de l’estructura executiva vigent, i portarà a terme les seves
actuacions sota la direcció del Tinent d’alcaldia de l’Àrea, amb la denominació de
“REGIDORIA DE GOVERN D’IGUALTAT”.
SISÈ.- CONFIRMAR el nomenament de la Regidora Sra. María Ángeles Sariñena Hidalgo
com a Regidora de govern, dins de la nova Àrea D’EDUCACIÓ, INNOVACIÓ I CULTURA, la
qual exercirà les facultats de direcció i gestió de les matèries relacionades amb les entitats
de cultura tradicional i popular, i portarà a terme les seves actuacions sota la direcció del
Tinent d’alcaldia de l’Àrea, amb la denominació de “REGIDORIA DE GOVERN DE
CULTURA POPULAR I TRADICIONAL”.
SETÈ.-. CONFIRMAR el nomenament dels/de les Regidors/es Presidents/es de Districte
següents:
-

Sra. Maria Teresa Revilla Sánchez: DISTRICTE I- Centre, Sant Josep i Sanfeliu.
Sra. Olga Gómez Fernández: DISTRICTE II- Collblanc - La Torrassa.
Sr. David Quirós Brito: DISTRICTE III Santa Eulàlia-Granvia.
Sra. María Dolores Ramos Zafra: DISTRICTE IV: Les Planes i La Florida i
DISTRICTE V Pubilla Casas i Can Serra.
- Sr. Cristobal Plaza Lao: DISTRCTE VI- Bellvitge i Gornal.
Als/A les Regidors/es Presidents/es dels Districtes els hi correspon l’alta direcció i gestió
dels respectius districtes i les facultats que l’alcaldia delegui en els/les titulars d’Àrea i
Regidors/es de Govern en relació a les matèries assignades als Districtes en el Decret de
divisió de l’estructura executiva, així com aquelles altres que els hi atorguin els reglaments
orgànics municipals.
VUITÈ.- CONFIRMAR LA DELEGACIÓ en els/les Tinents/es d’Alcaldia i Regidors/es de
Govern les facultats d’aquesta alcaldia que s’indiquen a continuació en relació als
procediments, les activitats i els serveis que s’inclouen en les diferents matèries atribuïdes a
les Àrees en el Decret de divisió de l’estructura executiva que s’indiquen a continuació:
1. La coordinació i la direcció de l’Àrea o de la Regidoria de Govern que tinguin
atribuïda.
2. La facultat d’efectuar propostes d’acord i dictàmens dirigits als òrgans municipals
competents en relació als procediments, activitats i serveis que tinguin assignada
l’Àrea o la Regidoria de Govern en el Decret de divisió de les àrees executives.
3. La facultat de formalitzar contractes, convenis i la resta de documents necessaris
per a l’execució de les resolucions i acords dels òrgans executius en matèries de
l’Àrea la qual s’exercirà de manera indistinta pel/per la Titular de l’Àrea, pel/per la
Regidor/a de Govern o per l’Alcaldia.
4. La facultat de dictar resolucions en els procediments per a l’exercici de les
competències delegades de l’alcaldia que s’anomenaran “Resolució de l’Àrea ...”,
“Resolució de la Regidoria de Govern...” o “Resolució de la Regidoria -Presidència
del Districte ...” i que s’incorporaran al Llibre de Decrets i Resolucions dictades per
delegació.
5. La facultat per a dictar Circulars e Instruccions en els termes establerts en el
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6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

Reglament orgànic de govern i administració municipal, sempre que afectin només a
la seva Àrea o Regidoria de Govern o Districte assignada. La facultat per a proposar
a l’òrgan competent aquelles que afectin a més d’un Àrea correspon al titular de
l’Àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda.
La facultat per a ordenar la publicació, execució i compliment de les resolucions de
l’Àrea, la Regidoria de Govern o la Regidoria - Presidència del Districte, per mitjà de
signatura presencial i electrònica dels documents, escrits, notificacions, trasllats,
publicacions, anuncis...etc. Si bé aquesta facultat es considera delegada, de
manera indistinta en els titulars de les àrees o regidories de govern i en els òrgans
directius de les àrees respectives, cas que existeixin; sens perjudici de les facultats
atribuïdes a la secretaria tècnica de la junta de govern local i a la secretaria general
del ple.
La resolució dels recursos que s’interposin en via administrativa contra actes dictats
en exercici de els facultats delegades de l’alcaldia que es determinen en aquest
Decret, a excepció de les reclamacions econòmic administratives que corresponen
al Tribunal Econòmic Administratiu. Aquesta delegació compren: la resolució dels
recursos administratius de reposició, alçada i extraordinari de revisió, la revocació
dels actes administratius, la rectificació d’errors materials: de fet i aritmètics i la
convalidació dels actes anul·lables.
En relació a la revisió d’ofici dels actes nuls i la declaració de lesivitat dels actes
anul·lables, es delega la proposta del acord d’incoació o admissió a tràmit,
considerant que la seva resolució s’ha delegat en el Junta de Govern Local.
Els actes de tràmit dels procediments de contractació, inclosos els contractes
menors, necessaris per a l’execució i gestió de les activitats o serveis atribuïts a
l’Àrea o la Regidoria de Govern, que compren la redacció dels plecs de
prescripcions tècniques del contracte, la proposta de designació del responsable del
contracte, la proposta d’autorització de les despeses. Així com la incoació dels
procediments per a la convalidació o conversió de les actuacions administratives.
No obstant el que es determina a l’apartat anterior, correspon a la titular de l’Àrea de
Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda, els actes d’impuls en la tramitació dels
procediments contractació municipals no atribuïts a la resta de titulars de l’Àrea o de
la Regidoria de Govern.
La sol·licitud de les subvencions o ajuts a altres entitats o administracions públiques,
quan no comportin compromís de despesa a càrrec del pressupost municipal.
L’acceptació, justificació, canvi de destinació, reintegrament i la renúncia de les
subvencions o ajuts acceptades en virtut de les facultats delegades a l’apartat
anterior.
Els actes administratius de tràmit en el procediments d’atorgament de les
subvencions a persones físiques i jurídiques, destinats al foment de l’activitat en
matèries pròpies de l’Àrea o la Regidoria de Govern. Aquesta facultat compren el
nomenament de la comissió qualificadora d’acord amb el que preveuen les bases
de la convocatòria i la proposta a l’òrgan competent per al seu atorgament.
En relació als actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments
relatius a la gestió del personal competència d’aquesta alcaldia es delega als titulars
de les àrees d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans; Convivència i Seguretat;
Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social aquells actes dictats en els
procediments que tinguin atribuïts cadascun d’ells en el decret de divisió de
l’estructura executiva de l’ajuntament.
Es deleguen en els diferents titulars de les àrees d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans; Convivència i Seguretat; Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social
d’acord amb els procediments i les matèries assignades al decret de divisió de
l’estructura executiva, els actes administratius per a l’exercici de les competències
en matèria sancionadora i disciplinaria del personal. Aquesta delegació, comporta la
facultat per exercir les competències que la normativa sectorial atribueix a l’alcaldia
de manera expressa. La facultat per a incoar l’expedient, d’ofici o per denúncia de
particular, i l’obertura prèvia d’expedients d’informació reservada si així es preveu a

…/…

57

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.

23.

24.

25.

26.
27.

la legislació especifica. El nomenament del/ de la instructor/a i del/ de la secretari/a,
si s’escau. La resolució dels incidents procedimentals que es produeixin durant la
tramitació. La resolució definitiva de l’expedient sancionador quan correspongui a
l’alcaldia sense prohibició de delegació, o elevar la proposta de resolució a l’òrgan
competent d’acord amb la legislació sectorial. L’adopció de mesures cautelars o
preventives. La resolució dels recursos administratius que es derivin del
procediment sancionador en els termes previstos a l’apartat 7 anterior.
L’aprovació del compte justificatiu dels manaments a justificar i les bestretes de
caixa fixa efectuades en favor de l’Àrea, la Regidoria de Govern o la Regidoria –
Presidència del Districte.
La incoació de procediments per a l’aprovació d’ordenances i reglaments municipals
en relació a les matèries atorgades a l’Àrea o la Regidoria de Govern, facultat que
compren el nomenament de la comissió redactora de l’avantprojecte de reglament i
la proposta dels acords als òrgans competents per a la seva tramitació i aprovació.
Es delega en el titular de l’àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda els
actes administratius necessaris per a la tramitació dels procediments relatius a les
operacions de crèdit a curt i llarg termini i la resolució en relació a les operacions de
tresoreria i crèdits a curt termini competència de l’alcaldia.
Es delega en el titular de l’àrea de Planificació, Projectes Estratègics i Hisenda la
resolució de les sol·licituds d’ajuts en matèria tributs municipals.
Les delegacions compreses als apartats anteriors comporten la facultat per a
l’autorització i disposició de despeses derivades d’aquelles, si s’escau.
Els actes de reconeixement i liquidació de les obligacions derivades dels
compromisos de despesa legalment adquirits en relació a les matèries assignades a
les àrees, regidories de govern o regidories – presidència de districtes. En cas de
manca d’atribució expressa es delega en el titular de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda.
L’exercici de la totalitat de les funcions d’ordenació formal i material dels pagaments
que corresponen a aquesta alcaldia es delega en el titular de l’Àrea de Planificació,
Projectes Estratègics i Hisenda que les exercirà de conformitat amb el Pla de
disposició de fons.
Els actes administratius de tràmit dels procediments per a l’atorgament de qualsevol
permís, llicència, autorització i els actes administratius dictats en relació a les
comunicacions prèvies i les declaracions responsables, ja siguin de caràcter
patrimonial, d’exercici d’activitats pels particulars, urbanístiques.
En relació amb els procediments previstos a l’apartat anterior, es deleguen els actes
definitius i resolucions que la normativa sectorial determini de competència
expressa i pròpia de l’alcaldia . La delegació compren la resolució dels recursos
administratius en els termes que es recullen a l’apartat 7 anterior.
Es delega en el titular de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat
la resolució dels procediments de declaració de ruïna imminent i l’adopció de les
mesures cautelars per a la seguretat de les persones i les edificacions.
Els actes administratius que s’hagin de dictar per al compliment de les resolucions
judicials l’execució de les quals correspongui a l’alcaldia.
I, en general, es deleguen als/a les Tinents/es d’alcaldia titulars d’Àrea i als/ a les
Regidors/es de Govern i els/les Regidors/es Presidents/es de Districte la facultat de
dictar els actes administratius de tràmit i/o propostes d’acord en els procediments
que es derivin de les matèries, activitats i serveis assignades en el Decret de divisió
de l’estructura executiva.

NOVÈ.- DEIXAR SENSE EFECTES el nomenament de la Sra. Maria Teresa Revilla
Sánchez, com a REGIDORA ADJUNTA DE L’ÀREA D’EPHUS, efectuat pel Decret
5709/2019, de 20 de juny (publicat al BOPB d’1.07.2019).
DESÈ.- DEIXAR SENSE EFECTES els Decrets de l’Alcaldia 5703/2019, 5709/2019,
4737/2020 i 6039/2020.
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ONZÈ.- DELEGAR en els/les Regidors/es adjunts/es abans designats/des les facultats
relatives a dictar actes administratius per tal de portar a terme l’activitat de suport a la gestió
de l’àrea en relació a les funcions que li siguin encomanades pel seu titular; sempre que no
produeixin efectes a particulars.
DOTZÈ.- ESTABLIR que les disposicions d’aquest Decret, sens perjudici de la seva
acceptació pels òrgans delegats, tindran vigència des del mateix dia de la seva signatura, i
produiran efectes jurídics de manera indefinida, en tant no es modifiquin o revoquin, o bé les
relatives a les delegacions siguin objecte d’avocació.
TRETZÈ.- ESTABLIR que els actes administratius que es dictin en virtut del present decret
de delegació, s’entenen dictats per l’alcaldia i hauran de contenir expressament aquesta
circumstància, fent constar el número i data del Decret de delegació, així com la data de la
seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat qui no podrà delegar-les en tercers.
CATORZÈ.- PUBLICAR aquest Decret en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació en compliment del que disposa l’art. 44 del RD 2568/1986, de 28
de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de
les entitats locals, a la seu electrònica municipal, en compliment de l’article 38.5 del
Reglament orgànic de govern i administració vigent, i al portal de la transparència en
compliment de l’article 9.1 de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a
la informació pública i bon govern de Catalunya.
QUINZÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que es convoqui, per al seu
coneixement de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de règim local.
SETZÈ.- COMUNICAR aquest Decret al Gabinet de l’alcaldia, a la Secretària de
l’ajuntament, a l’Assessoria jurídica, a la Gerència, a la Intervenció General Municipal i a la
Tresoreria, i fer difusió a totes les Àrees de l'Ajuntament, mitjançant la publicació a la
Intranet.
DISSETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les regidors/es designats/des i als/a les
regidor/es de la corporació, els/les quals poden interposar, el recurs que figura a
continuació.
../..”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 9 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sobre aquest punt hi havia un altre punt sembla en l’ordre del dia en el qual, en fi,
reprenem aquestes mesures però, en tot cas, s’ha de prendre en consideració que la Junta
de Govern del 17 de juny va fer aquesta aprovació.

SR. BELVER VALLES (PSC)
Ho vam traslladar fins al final de la crisi sanitària, de l’estat alarma a la crisi sanitària.
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SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió, si no passaríem al punt següent numero 10. Sí perdó Sr. Garcia.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Perdón, estamos hasta el diez hemos dicho, ¿no?

SRA. ALCALDESSA
Ahora vamos al 10.
ACORD 9.- DONAR COMPTE DE L’ACORD 193/2020 DE LA JUNTA DE GOVERN
LOCAL DE 17 DE JUNY DE 2020, RELATIU A LA DELEGACIÓ DE L’EXERCICI DE LES
COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ FINS A LA FINALITZACIÓ DE LA
SITUACIÓ DE CRISI SANITARIA. AJT/18158/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa, en exercici de les facultats de control i fiscalització dels òrgans de govern que
corresponen al Ple, en aplicació del que disposa l’article 123.1.a) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local, DONA compte al Ple de l’acord núm.
193/2020, expedient AJT/18158/2020, aprovat per la Junta de Govern Local, en la seva
sessió ordinària de 17 de juny de 2020, i que sense incloure el règim de recurs literalment
diu:
“DELEGAR L’EXERCICI DE LES COMPETÈNCIES EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ
FINS A LA FINALITZACIÓ DE LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA.
Atesa la situació de pandèmia declarada l’11 de març de 2020 per l’Organització Mundial de
la Salut com a conseqüència del virus SARS-CoV-2, el Reial decret 463/2020, de 14 de
març, va declarar l’estat d’alarma per a la gestió de la crisi sanitària. En aquest marc, totes
les administracions públiques van adoptar mesures amb una finalitat de protecció de les
persones i continuïtat dels serveis públics.
Atès que la Junta de Govern Local, en acord de 13 de març de 2020 (publicat al BOPB de
23 de març de 2020), va delegar en el 1er Tinent d’alcaldia la competència per a la
contractació pel tràmit d’emergència prevista a l’article 120 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de Contractes del Sector Públic, per al qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE y 2014/24/UE, de
26 de febrer de 2014 (en endavant LCSP), i també va regular diversos aspectes del seu
règim. Aquesta delegació es va realitzar de manera indefinida, mentre romangui la situació
de perill a la qual ha de donar resposta.
Atès que la Junta de Govern Local, en acord de 18 de març de 2020 (publicat al BOPB de
23 de març de 2020), va delegar al 1er Tinent d’alcaldia, amb caràcter general, les
competències per a la gestió de la contractació durant el temps que vigència de l’estat
d’alarma i les seves pròrrogues.
Vist el Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, de mesures urgents de prevenció, contenció i
coordinació per a fer front a la crisi sanitària ocasionada el COVID -19, el qual estableix tota
una sèrie de mesures en previsió a la superació de la tercera fase del Pla per a la Transició
cap a una Nova Normalitat i, en el seu cas, l’expiració de la vigència de l’estat d’alarma
declarat pel Reial decret 463/2020.
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Atès que durant aquest període de transició encara persistiran les causes que van donar
lloc, en el seu moment, a la delegació de competències en favor del 1er Tinent d’alcaldia, és
a dir, la necessitat de dotar a l’organització municipal de la màxima agilitat possible per a fer
front a les necessitats en matèria de contractació de l’Ajuntament en el període posterior a la
declaració de l’estat d’alarma. Aquesta delegació tindrà vigència mentre duri la situació de
crisi sanitària, en els mateixos termes previstos a l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020.
Vista la Disposició Addicional segona LCSP, que regula la competència en matèria de
contractació de les Entitats Locals, segons la qual als municipis de gran població la
competència en matèria de contractació correspon a la Junta de Govern Local qualsevol
que sigui el seu import o la seva duració.
VIST que l’article 61.2 de la LCSP disposa que els òrgans de contractació podran delegar o
desconcentrar les seves competències i facultats en aquesta matèria, amb compliment de
les normes i formalitats aplicables en cada cas per a la delegació de desconcentració de
competències, precepte que cal posar en relació amb l’article 127.2 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LBRL en endavant) que reconeix la
facultat d’aquest òrgan per delegar, les seves competències, en els/les Tinents d’alcaldia, en
la resta dels/de les regidors/es, en els/les Coordinadors/es generals i en els/les directors/es
generals u òrgans assimilats.
VIST el règim de delegació de competències interorgàniques que es troba recollit a l’article 9
de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.
La Junta de Govern Local, a proposta de l’alcaldia-presidència, en exercici de les
competències que li atribueix l’article 124.4 apartat b) LBRL.
A C O R D A:
PRIMER.- DELEGAR en el Tinent d’alcaldia, Sr. Francesc J. Belver i Vallès i, en cas
d’absència, en el Tinent d’alcaldia, Sr. Jesús Husillos Gutiérrez, l’exercici de les
competències atribuïdes a la Junta de Govern Local en matèria de contractació per a dictar
els actes definitius o de tràmit de contractació, suspensió, modificació, pròrroga, resolució,
liquidació i, en general, qualsevol altra actuació que es pugui produir en relació a tots els
contractes de l’Ajuntament públics o privats, inclosos o exclosos de la Llei de Contractes del
Sector Públic.
SEGON.- ESTABLIR que la present delegació tindrà vigència des del moment en que
cessin els efectes de la delegació de competències en matèria contractual aprovada per
l’acord de la Junta de Govern Local de 18 de març de 2020 i fins a la finalització de la
situació de crisi sanitària, que haurà de ser declarada pel Govern de l’Estat de conformitat
amb l’article 2.3 del Reial decret llei 21/2020, de 9 de juny, en tant no sigui objecte de
modificació o revocació i sense perjudici de la seva acceptació pels òrgans delegats. No
obstant això, pel que fa a la contractació d’emergència, emparada en l’article 120 LCSP, és
manté la vigència indefinida de la delegació que ja es va realitzar per la Junta de Govern
Local en els acords de 13 de març de 2020 i de 18 de març de 2020.
TERCER.- ESTABLIR que els actes administratius que es dictin en virtut del present acord
de delegació, s’entenen dictats per la Junta de Govern Local i hauran de contenir
expressament aquesta circumstància, fent constar la data del present acord i de la seva
publicació en el Butlletí Oficial de la Província. Les facultats delegades hauran de ser
exercides personalment per l’òrgan delegat, que no podrà delegar-les en tercers.
QUART.- PUBLICAR aquesta delegació en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler
d’anuncis de la corporació, en compliment del que disposa l'article 9.3 de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, i en la seu electrònica municipal, de conformitat amb el que disposa l’art. 38.5 del
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Reglament de Govern i Administració vigent, l’article 8.8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de
règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya i l’article 9.1 de
la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon
govern de Catalunya.
CINQUÈ.- DONAR COMPTE al Ple en la primera sessió que tingui lloc, per al seu
coneixement, de conformitat amb el que preveu 123.1.a) LBRL.
SISÈ.- TRASLLADAR aquest acord al Gabinet de l’alcaldia, a la Gerència, a la Secretaria
General del Ple, a la Intervenció General Municipal, a la Tresoreria, fer públic per
coneixement de les àrees municipals per mitjà de la seva inclusió en la intranet als efectes
legals oportuns.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest acord als/a les Tinents/es d’alcaldia, als/a les portaveus dels
grups polítics municipals, i a la resta dels/de les regidors/es de la Corporació, significant-los
que poden interposar els recursos que figuren a continuació.
../..”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 10 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna qüestió sobre aquest punt número 10? No, doncs, passem al número 11.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Perdón, yo sí que quería comentar pero no sé por qué pulsaba la mano levantada y no
me....

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, sobre el punt 10, Sra. Ana González.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosaltres respecte a aquest punt creiem que hi ha mesures que haurien d’implementar-se
per poder assolir les recomanacions de distancies de seguretat, especialment als barris més
afectats pel rebrot del COVID-19 de la zona nord com són Collblanc – La Torrassa, La
Florida. Barris amb altíssima densitat de població amb escassos espais oberts i amb voreres
estretes on no hi cap més d’una persona.
Per això considerem imprescindible tancar alguns carrers d’aquests barris al tràfic perquè
sigui d’ús exclusiu per vianants facilitant així el compliment de les mesures de distanciament
de seguretat i prevenir contagis.
També creiem necessari que els panels informatius amb les recomanacions de prevenció es
realitzin amb senyalitzacions més estables i en llocs ben visibles així com, les
senyalitzacions als bancs públics que es desprenen amb facilitat i han provocat un ús
inadequat de la informació que pretenia. També s’hauria de revisar les senyalitzacions al
terra que no han complert l’objectiu de dirigir el pas dels vianants.
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Visualitzar adequadament les normes i recomanacions és fonamental per lluitar contra la
cadena de contagis i la prevenció per a la ciutadania. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Alguna qüestió? Si no passaríem al número 11.
ACORD 10.- DONAR COMPTE DELS DECRETS DE L’ALCALDIA 5253, 5257, 5992 I
5993, DE DATES 8 DE JUNY DE 2020 ELS DOS PRIMERS I 19 DE JUNY DE 2020 ELS
DOS DARRERS, PELS QUALS S’ADOPTEN MESURES EXTRAORDINÀRIES COM A
CONSEQÜÈNCIA DE LA COVID-19, DURANT LA SISENA PRÒRROGA DE L’ESTAT
D’ALARMA AMB VIGÈNCIA DES DE LES 00:00 HORES DEL 7 DE JUNY DE 2020 FINS
LES 00:00 HORES DEL 21 DE JUNY DE 2020. AJT/23345/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa – Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VIST el Reial Decret 555/2020, de 5 de juny, pel qual es disposa la sisena pròrroga de
l’estat d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març.
VISTOS els Decrets d’Alcaldia núm. 5253, 5257, 5992 i 5993, de dates 8 de juny de 2020
els dos primers i 19 de juny de 2020 els dos darrers, dictats com a conseqüència de la
COVID-19 durant la sisena pròrroga de l’estat d’alarma, que abasta el període comprès
entre les 00:00 hores del 7 de juny fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020.
ATÈS que els citats Decrets van ser dictats en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga competència
a l’Alcaldia per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i
urgent necessitat, donant compte immediata al Ple.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 19 de juny 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 durant la sisena pròrroga de l’estat
d’alarma declarat pel Reial Decret 463/2020, de 14 de març, que abasta el període comprès
entre les 00:00 hores del 7 de juny fins les 00:00 hores del 21 de juny de 2020, pel qual
s’adopten mesures extraordinàries com a conseqüència de la COVID-19:
A) Decret núm. 5253/2020, de 8 de juny, relatiu a l’aixecament progressiu de les
suspensions i tancaments establerts als Decrets d’Alcaldia núm. 3518 i 3635, de 13 i 16
de març de 2020, respectivament i la ratificació de les obertures i reinicis d’activitats,
equipaments, serveis i espais públics disposats amb (exp. 23345/2020), la part
dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- RATIFICAR les obertures i reinicis de les activitats, equipaments, serveis i
espais públics relacionades amb la Fase I que hagin estat ordenades verbalment i que
s’han portat a terme fins la data del present Decret.
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SEGON.- AIXECAR progressivament les suspensions i tancaments establerts als
Decrets d’Alcaldia de mesures extraordinàries números 3518 i 3635, de dates
respectives 13 i 16 de març de 2020, en funció del començament, a la ciutat de
L’Hospitalet, de les Fases I, II i III regulades respectivament a les Ordres SND/399/2020,
de 9 de maig, SND/414/2020, de 1 de maig i SND/458/2020, de 30 de maig, modificades,
entre altres, per l’Ordre SND/507/2020, de 6 de juny, de la forma establerta en les
esmentades Ordres.
TERCER.- FACULTAR a les tinences d’alcaldia de les Àrees municipals per a definir les
mesures escaients que els corresponguin per raó de la matèria en compliment de les
Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig i SND/458/2020, de
30 de maig.
QUART.- Els responsables hauran de complir, en tot cas, totes les mesures regulades a
les Ordres SND/399/2020, de 9 de maig, SND/414/2020, de 16 de maig i SND/458/2020,
de 30 de maig que els resultin aplicables.
CINQUÈ.- PUBLICAR aquest Decret a la seu electrònica municipal i donar-li la màxima
difusió mitjançant la seva inclusió a la Intranet municipal per al seu general coneixement.
SISÈ.- DONAR COMPTE d’aquest Decret al Ple en la primera sessió que tingui lloc, en
aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de
Règim local.
SETÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals i a la Gerència
Municipal.”
B) Decret núm. 5257/2020, de 8 de juny, relatiu a l’aprovació de la determinació de la
quantificació del superàvit pressupostari de 2019 susceptible d’aplicació a l’exercici 2020,
el seu destí, el projecte de despeses “Superàvit pressupostari 2019 Actuacions COVID2019” i la corresponent modificació de crèdits. (exp. 28586/2020), la part dispositiva del
qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- DETERMINAR la quantificació del superàvit pressupostari en comptabilitat
nacional resultant de la liquidació de l’exercici 2019, susceptible d’aplicació a l’exercici
2020, en l’import de 4.236.690,54 euros.
SEGON.- DESTINAR, en compliment de l’establert als articles 3 del Reial decret llei
8/2020, de 17 de març i 20.2 del Reial decret llei 11/2020, de 31 de març, la quantitat
847.338,10 euros, corresponent al 20 per cent del superàvit pressupostari en
comptabilitat nacional resultant de la liquidació de l’exercici 2019, al finançament dels
projectes i les contractacions necessàries per al desenvolupament de les prestacions
definides a l’article 1.2 del Reial decret llei 8/2020, de 17 de març.
TERCER.- APROVAR el projecte de despeses “Superàvit Pressupostari 2019 Actuacions
COVID-2019”, i la modificació de crèdits 23 del pressupost de l’ajuntament per a
l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 109/2020 en la modalitat de Crèdit
Extraordinari, finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals, d’acord amb
el detall següent:
ESTAT DE DESPESES
ALTES
Aplicació pressupostaria
06 2316 227.99.99

Concepte
Prestacions de serveis COVID-19

Import
423.669,05 €
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06 2316 480.00.99

423.669,05 €

Ajuts urgència social-COVID-19

847.338,10 €
ESTAT D'INGRESSOS
ALTA
Concepte d’ingressos
1.870.00

Concepte
Romanent de tresoreria
despeses generals

Import
per

a

847.338,10€
847.338,10€

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

INICIAL

MODIFICACIO
ANTERIOR

MODIFICACIÓ
ACTUAL

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

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

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

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 i CONVALIDAR pel Ple la
modificació de crèdit continguda a l’apartat tercer d’aquesta part dispositiva en la primera
sessió que tingui lloc, en aplicació respectiva dels articles 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril i 20.2 del Reial Decret Llei 11/2020, de 31 de març.
SISÈ.- COMUNICAR aquest Decret a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, al personal directiu,
als caps de serveis municipals i a la Tresoreria Municipal.
SETÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals.”
C) Decret núm. 5992/2020, de 19 de juny, relatiu a la segona pròrroga dels ajuts alimentaris

…/…

65

atorgats per Decrets d’Alcaldia núm. 4193 i 4742, de dates respectives 30 de març i 11
de maig de 2020, a favor de famílies amb infants en edat escolar i d’infants d’escoles
bressol que reben beques per menjador (exp. 23345/2020), la part dispositiva del qual
és, literalment, la següent:
“PRIMER.- PRORROGAR els 1.194 ajuts alimentaris atorgats pel Decret d’Alcaldia núm.
4193/2020, de 30 de març, modificat pel Decret d’Alcaldia núm. 4742/2020, d’11 de
maig, des de l’11 de maig fins el 19 de juny de 2020 per un import de 116 €/alumne/a,
quantitat resultant d’aplicar 4 €/dia laborable per 29 dies laborables corresponents al citat
període.
SEGON.- APROVAR la despesa de 138.504€, amb càrrec al document comptable de
retenció de crèdit RC. 200027630 imputat a l’aplicació pressupostaria 06 2311 480 00 99
denominada “COVID-19 Ajudes alimentàries menjadors” del pressupost general
municipal de l’exercici 2020, a càrrec del qual s'expedirà una ordre de pagament a
justificar en favor de l’habilitat de despeses a justificar de l’ Àrea de Benestar Social,
destinada a fer front a les obligacions derivades dels ajuts referits en les disposicions
anteriors.
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, als òrgans directius i
a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals i a la representació sindical d’aquest
Ajuntament.”
D) Decret núm. 5993/2020, de 19 de juny, relatiu a l'autorització a la Intervenció General
Municipal per l'exercici del control intern mitjançant control finances en determinats
supòsits amb ocasió de l'impacte econòmic i social derivat de la crisi sanitària i a la
modificació de la resolució segona del citat decret (exp.18192/2020), la part dispositiva
del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- AMPLIAR la vigència del Decret d’Alcaldia núm. núm. 4179/2020, de 27 de
març, de mesures extraordinàries relacionades amb la COVID-19, relatives a
l’autorització a la Intervenció General Municipal per l’exercici del control intern mitjançant
el control financer en determinats supòsits amb ocasió de l’impacte econòmic i social
derivat de la crisi sanitària previstos durant el període de vigència l’estat d’alarma
declarat per Reial decret llei 463/2020, fins a la finalització de la situació de crisi sanitària
ocasionada per la COVID-19 en tant no sigui objecte de modificació o revocació, en els
mateixos termes previstos en els dispositius primer i tercer del citat Decret.
SEGON.- MODIFICAR, amb efectes de les 00:00 hores del dia 21 de juny de 2020, el
dispositiu segon del Decret d’Alcaldia núm. 4179/2020, de 27 de març, en el sentit
següent:
On diu:
“SEGON.- AUTORITZAR a que els actes de recepció de les entregues que es realitzin
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durant el període de vigència de l’estat d’alarma es puguin efectuar sense l’assistència
dels representats designats per la Intervenció General Municipal.
A aquests efectes, a la data en la hagi de tenir lloc l’acte formal de recepció de les
esmentades entregues, el representat designat per la Intervenció General Municipal
comunicarà al gestor si hi assistirà o no a aquest acte, d’acord amb el procediment
actualment establert.
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril, quan la
intervenció de la comprovació material de la inversió s’efectuï sense l’assistència del
representat designat per la Intervenció General Municipal, la comprovació de la inversió
es justificarà amb l’acta de conformitat signada pels que van participar en aquesta o amb
una certificació expedida pel responsable del servei gestor al que li correspongui rebre o
acceptar les obres, serveis o adquisicions, en la que s’expressarà que s’ha fet càrrec del
material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que
s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en
relació amb aquests, haguessin estat prèviament establertes.”
Ha de dir:
“SEGON.- AUTORITZAR a que únicament en el cas que es doni una situació
excepcional que comporti l’adopció de mesures especials per part de les autoritats
sanitàries derivada de possibles rebrots de la COVID-19, les actes de recepció de les
entregues que es realitzin una vegada finalitzat l’estat d’alarma i fins a la declaració de
finalització de la situació de crisi sanitària es puguin efectuar sense l’assistència dels
representats designats per la Intervenció General Municipal.
A aquests efectes, a la data en la hagi de tenir lloc l’acte formal de recepció de les
esmentades entregues, el representat designat per la Intervenció General Municipal
comunicarà al gestor si hi assistirà o no a aquest acte, d’acord amb el procediment
actualment establert.
D’acord amb el que estableix l’article 20.2 del RD 424/2017 de 28 d’abril, quan la
intervenció de la comprovació material de la inversió s’efectuï sense l’assistència del
representat designat per la Intervenció General Municipal, la comprovació de la inversió
es justificarà amb l’acta de conformitat signada pels que van participar en aquesta o amb
una certificació expedida pel responsable del servei gestor al que li correspongui rebre o
acceptar les obres, serveis o adquisicions, en la que s’expressarà que s’ha fet càrrec del
material adquirit, especificant-ho amb el detall necessari per a la seva identificació, o que
s’ha executat l’obra o servei d’acord amb les condicions generals i particulars que, en
relació amb aquests, haguessin estat prèviament establertes.”
TERCER.- 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, al personal directiu,
als caps de servei de l’Ajuntament i a la Tresoreria Municipal.
SISÈ.- NOTIFICAR aquest Decret als/a les portaveus dels grups polítics municipals i a la
representació sindical d’aquest Ajuntament.”
SEGON.- COMUNICAR aquest acord a les tinences d’alcaldia, regidories de govern,
regidories presidències de Districte, resta de regidories municipals, al personal directiu i a la
Tresoreria Municipal.
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TERCER.- NOTIFICAR aquest acord a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, als/a les
portaveus dels grups polítics municipals, a la representació sindical d’aquest Ajuntament i a
la Gerència de La Farga.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Gràcies Alcaldessa. Nos damos por enterados y nos congratulamos que se mantenga y
prorrogue la suspensión de las fiestas mayores de los barrios hasta que el Gobierno central
declare finalizada la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.
Nos ha llegado constancia de que la comisión de fiestas de Bellvitge ha estado presionando
para celebrar las fiestas en septiembre, lo cual nos parecía una temeridad ante los riesgos
de rebrotes que hemos tenido, porque hubo una reunión y efectivamente ellos estaban
dispuestos a hacerla.
Luego después al cabo de unas conversaciones parece ser que entendieron, y nos
alegramos, que había un riesgo grande que los últimos días han demostrado.
No solo eso, celebrar una fiesta hubiese implicado una carga de trabajo añadida para la
Guardia Urbana, protección civil y personal sanitario que con el nivel de estrés que están
padeciendo este año no nos parecía tampoco conveniente.
Desde Ciudadanos creemos que se debe aprovechar este parón obligado de las fiestas
mayores de la ciudad para reformular el modelo de cara a garantizar unas fiestas más
transparentes, participativas, inclusivas y que respeten las múltiples sensibilidades y el
descanso sobretodo de los vecinos. Vemos que últimamente hay vecinos que no están de
acuerdo porque son muy largas, con modelos muy antiguos y con cuestiones que se están
criticando largamente sobre todo el descanso.
Hay que reconocer que el modelo de fiestas ha quedado en gran medida obsoleto, hace ya
como 40 años que se están haciendo y esto tiene que avanzar.
Es una época que facilita algunas cosas, también una gestión más que una época, cosas
que no hemos visto bien, incluso denunciado.
Por otro lado, hemos de conseguir el consenso para evitar, sin duda, unas fiestas que yo
veo que están demasiado politizadas, y que lleguemos a un acuerdo entre todas las fuerzas
políticas para abstenernos de participar poniendo casetas o utilizar las marcas de partidos
en unas fiestas que han de ser de todos los vecinos, no de los partidos. Así que esto hay
que mirarlo y hacer implementar un nuevo modelo más acorde con la realidad tanto social,
como política. Lo que están demandando muchos vecinos.
Cosas que llevan 40 años haciéndose pues seguramente algunas cosas que estarán bien,
pero hay algunas cosas que hay que cambiar y este es un momento ideal para replantearse
esta cuestión y entre todos hacer unas fiestas más participativas y que respondan más a los
tiempos modernos de este siglo.
Pero desde luego hay una cosa que queremos decir, Ciudadanos y acabo, mientras este
modelo de fiestas persista ya decimos que no vamos a participar. No se pongan aquí
ninguno medallas diciendo no es que no le dejamos porque tal, no. Ciudadanos no
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participará de este modelo si no se reforma y no se pone con arreglo a lo que está
demandando la sociedad y los tiempos modernos.
En cualquier caso, nos alegramos que al final se haya recapitulado, y no se celebren esas
fiestas que hubiera sido un grave problema a tenor de lo que estamos viendo, de lo que está
pasando.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Yo por aclarar un poco el asunto. Como saben ustedes en el decreto
que teníamos vigente se establecía que se suspendían las actividades en la vía pública,
festividades, fiestas mayores, verbenas, hasta el 31 de julio. Como era hasta el 31 de julio,
la comisión de fiestas de Bellvitge, lo que estaba haciendo era ejercer su responsabilidad y
hacer su trabajo pensando en la fiesta, en el mes de septiembre que era su momento. Igual
que alguna otra fiesta que también saben en la ciudad, como son las fiestas de Ciudad
Condal que también se realizan durante el mes de septiembre.
La previsión en su momento era hagamos hasta el 31 de julio para ver cómo evoluciona el
tema de la crisis sanitaria y ya iremos tomando decisiones. Cuando a mitad de junio ya
veíamos cual era la evolución, finales de junio veíamos como era fue cuando decidimos
mantener una reunión en la concejalía del distrito con el concejal del distrito, con la comisión
de fiestas, con el teniente alcalde de seguridad ciudadana y convivencia, yo mismo participé
en esa reunión con la comisión de fiestas, como ven con todos los participantes en esa
organización para tomar la decisión y lo que hicimos que creo que no fue una imposición, si
no que fue un debate, creo que llegamos todos a la conclusión de que la mejor manera de
colaborar en la actual situación era este año no celebrar la fiesta mayor.
Con respecto a todas las otras cuestiones que planteaba el Sr. Miguel García de
reformulación, repensar y replantear pues eso será un debate seguramente que si hay que
hacer habrá que hacerlo con las comisiones de fiestas que son al fin y al cabo quienes
organizan estas festividades. Pero ya les digo, la conclusión este año fue por un lado, ellos
estaba preparando la fiesta porque el decreto limitaba digamos la no actuación hasta el 31
de julio y una vez vimos que la cosa se alargaba en cuanto a crisis sanitaria y a sus
consecuencias, fue producto de una reunión que tampoco fue ni muchísimos menos, ni una
imposición, ni nada por el estilo, sino un debate y una conclusión que en aquel momento ya
nos parecía razonable, teniendo claro que tomábamos decisiones a tres meses vista pero
que entendíamos que era lo que había que hacer en aquel momento.
ACORD 11.- DONAR COMPTE DEL DECRET DE L’ALCALDIA 6501/2020, DE 8 DE
JULIOL, PEL QUAL S’AIXEQUEN PARCIALMENT LES MESURES EXTRAORDINÀRIES
ADOPTADES PER DECRET DE L’ALCALDIA 4655/2020, DE 29 D’ABRIL.
AJT/23345/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“L’Alcaldessa – Presidenta, en exercici de la facultat que li atorga l’article 124.4. h) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, DONA COMPTE al Ple, del
següent:
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 4655/2020, de 29 d’abril, pel qual es van suspendre tots els
actes institucionals públics, festes i concentracions a espais públics o instal·lacions
municipals (equipaments, dependències, etc.), incloses les festes majors dels barris i les
revetlles, fins el 31 de juliol de 2020, del qual es va donar compte al Ple en la sessió de 27
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de maig de 2020.
VIST el Decret d’Alcaldia núm. 6501/2020, de 8 de juliol, pel qual es va aixecar la suspensió
de tots els actes institucionals públics, festes i concentracions a espais públics o
instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.), incloses les revetlles, amb
efectes des de les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020 i es va mantenir i prorrogar la
suspensió de les festes majors dels barris, fins que el Govern de l’Estat declari finalitzada la
situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19.
ATÈS que el citat Decret va ser dictat en aplicació de l’article 124.4.h) de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases de Règim local, pel qual s’atorga competència a l’Alcaldia
per adoptar les mesures necessàries i adequades en casos d’extraordinària i urgent
necessitat, donant compte immediata al Ple.
Vist l’informe jurídic favorable emès per l’Assessoria Jurídica el 8 de juliol de 2020.
A proposta de l’Alcaldia – Presidència, previ dictamen de la comissió permanent de
Presidència, es dóna compte al Ple de:
PRIMER.- El Decret dictat per l’Alcaldia núm. 6501/2020, de 8 de juliol, relatiu a
l’aixecament de la suspensió de tots els actes institucionals públics, festes i concentracions
a espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències, etc.), incloses les
revetlles, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020 i al manteniment i
prorrogar la suspensió de les festes majors dels barris, fins que el Govern de l’Estat declari
finalitzada la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID-19 (exp. 23345/2020), la
part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
“PRIMER.- AIXECAR la suspensió de tots els actes institucionals públics, festes i
concentracions a espais públics o instal·lacions municipals (equipaments, dependències,
etc.), incloses les revetlles, amb efectes des de les 00.00 hores del dia 21 de juny de 2020 i
MANTENIR I PRORROGAR la suspensió de les festes majors dels barris, fins que el
Govern de l’Estat declari finalitzada la situació de crisis sanitària ocasionada per la COVID19.
SEGON.- Els sol·licitants de les corresponents autoritzacions municipals per portar a terme
els actes o activitats la qual suspensió s’aixeca mitjançant aquest Decret, hauran d’adjuntar,
juntament amb la sol·licitud, la documentació següent:
1. Pla d’acció acreditatiu del compliment de totes les mesures aplicables relacionades amb
la COVID-19 i exigides al moment de presentació de la sol·licitud de la corresponent
autorització municipal. A data d’avui aquestes mesures són les regulades al Reial decretllei 21/2020, de 9 de juny, al Decret 63/2020, de 18 de juny, a la Resolució
SLT/1429/2020, de 18 de juny, al Pla de transició del confinament, desconfinament
gradual i nova normalitat, als corresponents plans sectorials i les seves actualitzacions.
2. Declaració responsable, signada pel representant legal dels organitzadors, gestors o
responsables dels actes o activitats per a la realització de la qual es sol·licita autorització,
amb el contingut següent:
“DECLARACIÓ RESPONSABLE
El/la Sr/Sra .........................................................................................................................
amb DNI/NIE/Passaport o document que correspongui Núm. ….................……. i domicili,
a efectes de notificacions, en la direcció electrònica …………….........................……….,
actuant
en
nom
propi/en
representació
acreditada
de
…..................................................……. amb NIF …...............……. i en relació a
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l’acte/activitat ……… (descripció detallada de l’acte o activitat) que es pretén portar a
terme en …..…. (identificació de l’espai públic o instal·lació municipal), situat al
………..............…………….., núm. …..…… de L’Hospitalet de Llobregat.
DECLARA
 Que es compromet, baix la seva responsabilitat, al següent:
 Portat a terme l’acte/activitat respectant, en tot moment, les mesures regulades al
Reial decret-llei 21/2020, de 9 de juny, al Decret 63/2020, de 18 de juny, a la
Resolució SLT/1429/2020, de 18 de juny, al Pla de transició del confinament,
desconfinament gradual i nova normalitat, als corresponents plans sectorials i les
seves actualitzacions i a tota disposició que es dicti en el futur i els resultin
aplicables.
 Presentar l’actualització del Pla d’acció acreditatiu del compliment de totes les
mesures aplicables relacionades amb la COVID-19, davant l’autoritat municipal
competent i dins del termini màxim de tres dies hàbils, comptats des del següent
dia hàbil al inici de la vigència de l’actualització del corresponent pla sectorial, de
la modificació de les disposicions aplicables, de les noves disposicions o de la
causa que va originar la citada actualització.
 Portar, durant la realització de l’acte o activitat, un “expedient intern d’acreditació d
l’adopció de les mesures que els resultin aplicables”, integrat pels elements
acreditatius del compliment de les citades mesures, el qual es posarà
immediatament a disposició de les autoritats municipals competents en tots els
casos en què sigui requerit per a això.
 Que ha estat nomenat/da com a “Responsable de seguretat i higiene” el/la Sr./Sra.
……………….........................................………, amb DNI/NIE/Passaport o document
que correspongui Núm. ……....….......... i telèfon ……….......…, el/la qual ha seguit
formació adequada destinada a aprofundir en les mesures de protecció i detecció de
símptomes relacionats amb la COVID-19.
 Que aporta, juntament amb aquesta declaració, els documents següents:
1. Nomenament de la persona “Responsable de seguretat i higiene”.
2. Documentació acreditativa de la formació de la persona “Responsable de
seguretat i higiene”, destinada a aprofundir en les mesures de protecció i detecció
de símptomes relacionats amb la COVID-19 i que és la següent:
________________
En ___________________, a ___ de __________ de _____”
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
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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, al personal directiu i a la
Tresoreria Municipal.
TERCER.- NOTIFICAR aquest acord als/a les portaveus dels grups polítics municipals, a la
representació sindical d’aquest Ajuntament i a la Gerència de La Farga.”

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

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular se va a abstener, en este punto, en esta
modificación de crédito. Son más de tres cientos mil euros, destinados a rehabilitación y
adecuación de edificios municipales, proyectos de actuaciones de emergencia en el
polideportivo L’Hospitalet Nord, la nueva distribución de la planta 1 del edificio B, o el tema
de la fibra óptica en el edificio Tecla Sala.
Nosotros una vez más criticamos el abuso que se hace de esas modificaciones de crédito
que vienen como consecuencia de la mala planificación por parte del gobierno municipal.
Por tanto, nos vamos a abstener en este punto.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Pel que fa a la modificació de crèdit 26, primer una reflexió que ja vam
efectuàvem als anteriors plens virtuals, que L’Hospitalet En Comú Podem, n’érem
conscients de que l’impacte social, econòmic i laboral de la pandèmia no permetria executar
el Pressupost que vam aprovar el passat mes de febrer, i que aquesta execució s’aniria
allunyant cada cop més del mateix, sent necessaris tots els recursos que es poguessin
obtenir.
Recordàvem també que L’Hospitalet En Comú Podem, hem expressat de manera reiterada
que no compartim el recurs excessivament freqüent de l’equip de govern a la tècnica de la
modificació de crèdit.
I tot i així definíem que els nostres posicionaments no anirien en funció de la figura
emprada, sinó de la procedència i destinació dels crèdits objecte de modificació.
Però miri, no ens està resultant gens fàcil. Perquè, a la modificació de crèdit que se’ns porta
a consideració al dictamen número 12, s’inclouen actuacions d’emergència al centre
esportiu municipal. L’Hospitalet Nord, per deficiències estructurals importants, la nova
distribució de la planta 1a de l’edifici B de l’Ajuntament, per a acomodar-la als resultats de
les últimes eleccions municipals, i la connexió de l’anell municipal de fibra òptica dels locals
municipals de Baró de Maldà i Tecla Sala.
Clar què succeeix, referint-nos a cada uns de ells?. Pel que fa a les obres del centre
esportiu municipal de L’Hospitalet Nord, que a la vista de la memòria presentada resulten
absolutament imprescindibles, cal que ens diguem que resulta indignant haver permès un
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grau tal de deteriorament d’unes instal·lacions esportives punteres al seu moment,
construïdes amb gran esforç per part de la ciutadania. Per què s’ha permès aquesta semi
ruïna d’unes instal·lacions municipals d’aquestes característiques?
Estem parlant d’humitats, però també de goteres i baixants trencats, no en una sala
concreta, sinó pràcticament arreu, com la sala de dirigides, l’aula de formació, la rampa
d’accés de la sala de fitness, el restaurant, el mirador, el passadís de les grades d’atletisme,
no continuem, la pregunta és on no n’hi havia?
I què dir de tot el que té a veure amb la zona de piscines interiors: els filtres, les bombes
dosificadores de productes químics, els accessos i vestidors, la maquinària de depuració,
cobertes, lucernaris, juntes i remats, o fins i tot el forjat del vas de les piscines interiors.
Mirin, explicat impressiona, però si veuen les fotos, és que literalment cau a pedaços.
No podem deixar de preguntar-nos en veu alta com és que aquestes actuacions no
formaven part inicialment del pressupost del 2020, i si no tindrà a veure aquest canvi de
prioritats amb el resultat de la consulta sobre el poliesportiu de Sta. Eulàlia que, casualment,
també incloïa una zona de piscines interiors i exterior de característiques anàlogues.
En segon lloc se’ns planteja la realització d’unes obres de redistribució de la planta 1a. de
l’edifici B per tal d’acomodar-se a una nova realitat municipal, la composició dels grups com
a resultat de les eleccions municipals, quelcom que se sabia des de fa un any i, per tant,
sembla estrany que no s’hagi previst pressupostàriament.
I, per últim, se’ns planteja que, com a resultat de les obres de millora de l’eficiència
energètica de l’edifici B, que implica un trasllat de personal municipal a altres dependències,
cal connectar a l’anell de fibra òptica aquestes instal·lacions. Quelcom que ja estava previst
però en el que ningú no hi havia pensat, i que ara en canvi es vincula amb la situació
associada a la pandèmia.
És cert que no tenen una relació, en tant en quant, el teletreball donada la situació a la
ciutat, sembla que continuarà tenint importància primordial i al fet de que, potser, la
necessitat de major distància social ha fet necessari dispersar més els llocs en que el
personal afectat prestarà els seus serveis; però d’igual manera aquest personal s’havia de
reubicar en llocs que comptessin amb els mitjans tècnics més adequats, i aquests no havien
estat previstos.
Estem disposats a concedir el benefici del dubte i, però només en atenció a aquest fet,
L’Hospitalet En Comú Podem, ens abstindrem respecte a la modificació de crèdit núm. 26.
Moltes gràcies.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Muchas gracias Alcaldesa. Nos hacemos cargo de las exigencias extraordinarias de
recursos para atender la crisis del COVID-19, por lo que apoyaremos esta modificación de
los presupuestos, aunque no nos entusiasme desviar seis cientos noventa y seis mil euros
de la partida de rehabilitación y de adecuación de edificios municipales que ya venía des del
2019.
En Ciudadanos creemos importante que el Ayuntamiento predique con el ejemplo con la
eficiencia energética y por eso hemos recuperado una moción que quedó encima de la
mesa en marzo por la crisis del COVID, para que el gobierno municipal, en lo que queda de
mandato, no se olvide de la necesidad de ir adaptando las dependencias municipales a una
mayor eficiencia energética porque es una cuestión que lleva 20 años sobre la mesa desde
que se planteó la Agenda 21 y si les estamos exigiendo a los ciudadanos que se adapten a
un menor impacto medioambiental, la administración debe dar ejemplo.
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Sin embargo, las exigencias extraordinarias generadas por las crisis de la COVID-19 son
prioritarias y por eso apoyaremos esta modificación de presupuestos.
Entendemos que es correcta, nos duele evidentemente tener que desviar seiscientos
noventa y seis mil euros, .a una partida de rehabilitación de cuestiones que estaban
pendientes, como dice un dicho en un argot un poco pueril “lo primero es antes” y entonces,
vamos a ver si con estas modificaciones de crédito y de presupuesto podemos paliar esta
grave crisis que tenemos encima, que hay que darle una respuesta con carácter inmediato,
sin olvidarnos de lo que tenemos pendiente y que viene de la agenda 21. Estamos
convencidos que se habrá que tener que concienciar que eso no se puede quedar ahí
parado por esto. Muchas gracias. La aprobaremos por tanto, voto favorable.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Bon dia. Avanço que votarem a favor d'aquest dictamen, però ja que inclou unes actuacions
d'emergència al complex esportiu de L'Hospitalet Nord, volem lamentar l'estat d'aquest
equipament, el seu deteriorament, i recordar també, tot el que ens ha portat fins aquí.
Com a recordatori, aquest equipament va estar gestionat des de l'any 94 per EUCAGEST,
gràcies a una concessió d'aquest ajuntament a 25 anys.
La situació actual és conseqüència d'una mala gestió, de la mateixa EUCAGEST, i de totes
les irregularitats de la seva gestió, però també de l'Ajuntament, per manca de supervisió i
fiscalització d'aquesta gestió externalitzada.
La situació actual és que tenim un equipament amb uns dèficits importants, una manca
d'inversió després d'incompliments greus en la concessió.
I això, ha afectat negativament al servei que s'oferia als abonats, a qui s'ha perjudicat, però
sobretot, als propis treballadors i treballadores, a qui se'ls deu encara les seves nòmines.
Uns treballadors i treballadores que estan a l'espera, a data d'avui, de la sentència, i que
encara no han cobrat el que se'ls hi deu malgrat que l'Ajuntament va assegurar en el seu
moment que es va comprometre a que ho cobrarien. Només com a recordatori, de tot el què
comporta i el què ha aportat del deteriorament actual d’aquest equipament. Moltes gràcies.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa, miri, jo de veritat, soy inasequible al desaliento. Jo els hi tornaré a
explicar el tema de les modificacions de crèdit.
Aquí tenim una partida global on estan col·locats els diners, com veuen en el literal
d’habilitació i adequació de edificis municipals. Aquí estan tots els diners per fer això i cada
vegada que es fa un projecte, es traspassa el diner per a cada una d’aquestes funcions, per
cada una d’aquestes obres, o sigui, no és una falta de planificació, no és que se’ns hagi
acudit de fer una obra, ja hi havien uns diners pel conjunt de totes aquestes obres de
rehabilitació.
Ja saben que en algun moment vindran més, perquè quan es posi en marxa una altra
rehabilitació, una altra adequació, tornarem a agafar diners d’aquí per concretar en quina
acció es farà. Això també hauria de tranquil·litzar al Sr. Miguel Garcia, no sacamos dinero
de la rehabilitación de edificios para llevarlo a otro sitio, no, no, la sacamos para hacer
rehabilitación de edificios. Lo que pasa que ahora decimos exactamente en cuales y por qué
importe, cada una de ellas.
Y respecto del tema de L’Hospitalet Nord, miren, me cojo la intervención de la Sra. Núria
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Lozano. Por todo eso, denunciamos la concesión, por todo eso, rescatamos la concesión,
por todo eso, estuvimos durante mucho tiempo litigando con el concesionario porque no
cumplía con sus obligaciones y eso, al final, nos llevó a la recuperación de la gestión para
poder hacer frente a todo esto. Ojalá, lo hubiéramos podido hacer antes, pero digamos que
la batalla jurídica ha sido larga, procelosa y con muchos matices que nos han ido llevando
cada vez, a retardar más el poder recuperar la gestión para poder hacer frente a esa
cuestión.
Y respeto de lo que planteaba el Sr. Jorge García. Si miran hace creo que un par de Juntas
de Gobierno, llevamos justamente la sentencia del ámbito laboral de los trabajadores de
L’Hospitalet Nord, y lo que hicimos fue llevar un acuerdo urgente para poder pagar nosotros
directamente, tal como habíamos acordado en su momento con los trabajadores para poder
pagar y hacer frente a lo que la empresa en su momento la concesionaria EUCAGEST y
quien la sustituyó que en la sustitución ya dejó claro que no se iba a hacer cargo de las
deudas con el personal anteriores a que aquellos llegaran a la concesión y el ayuntamiento
se comprometió a hacerse cargo él mismo, y hace como le digo, si no recuerdo mal, dos
Juntas de Gobierno, llevamos ese acuerdo para asumir nosotros esos costes.

SRA. ALCALDESSA
Faríem el posicionament de vot i no em consta cap vot en contra. El Partit Popular i
L’Hospitalet en Comú s’han posicionament amb una abstenció i la resta de grups polítics
han votat a favor, per tant, quedaria aprovada la modificació de crèdit.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 12 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 12.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 26
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 113/2020, EN LA MODALITAT DE BAIXA PER ANUL·LACIÓ/CRÈDIT
EXTRAORDINARI. AJT/31607/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació 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 i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle,
M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
amb 4 vots d’abstenció dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de Planificació 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 BOP de 13 de juliol de 2020, per la present,
proposa al Ple municipal, l’adopció de l’acord següent:
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.
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VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Baixes per anul·lació/Crèdits extraordinaris,
d’acord amb el que es preveu als articles 175 i 177 del Text refós de la llei reguladora de les
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 74/2020 de compliment de
la LOEPSF i 75/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 26 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 113/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdits extraordinaris (312.164,88 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
CAP 8 - ACTIUS FINANCERS
CAP 9 - PASSIUS FINANCERS
TOTAL

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

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00
0,00
0,00
54.159,61
0,00
7.104.203,98
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
57.208.944,29
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.115.034,42
0,00
4.261.351,71
0,00
-345.332,62
0,00
3.663.104,26
0,00
-500.000,00
0,00
37.877.862,91
-312.164,88
312.164,88
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
57.208.944,29
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.835.193,07
97.201.414,69
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
31.398.692,75
21.576.007,19
318.608.944,29
DEFINITIU

95.215.034,42
115.143.551,78
1.956.667,38
22.079.910,58
0,00
46.339.253,71
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
318.608.944,29

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.
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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 13 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Esta modificación de crédito se nos plantea por un importe de más
350 mil euros, para hacer frente a les escoles bressol municipales con aportaciones por
parte del Ayuntamiento para restablecer su equilibrio económico.
Como se argumenta en el propio expediente la crisis de la COVID-19, ha provocado en
estos centros educativos un desequilibrio, una bajada importante de ingresos y que
necesitan reequilibrarse económicamente. Por tanto, nosotros sí que en este caso
entendemos que en la modificación de crédito tiene todo el sentido del mundo por la
situación que vivimos.
Entendemos que debe ayudarse a las escuelas bressol a subsistir y en ese sentido,
aprovecho para decir que el Partido Popular presenta en este Pleno, una moción también
relativa al tema de las escoles bressol porque entendemos que no solamente las escuelas
bressol, propiamente municipales, necesitan ayuda si no que todas las escoles bressol de
L’Hospitalet también necesitan ayuda en su justa medida. Por tanto, el Partido Popular en
este sentido sí que votará a favor de esta modificación de crédito. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Respecte a la modificació de crèdit número 28, podríem donar per
reproduïdes les mateixes consideracions prèvies que realitzàvem al dictamen anterior.
Ara bé, en aquest cas ens estem referint a la sol·licitud per part de les empreses
concessionàries del servei d’escoles bressol municipals, de compensacions econòmiques
per al restabliment de l’equilibri econòmic, com a resultat de la pèrdua d’ingressos
associada al tancament de l’activitat com a resultat de la COVID-19.
És obvi que estem davant d’una situació de força major que ultrapassa el concepte de “risc i
ventura” del contractista, amb origen en una normativa estatal.
És també evident. el caràcter positiu del manteniment de l’ocupació sense recórrer a
ERTOS per part de les empreses adjudicatàries, tant des d’una perspectiva social, com de
dinamització econòmica de la societat.
Per tant, en base a l’anteriorment exposat L’Hospitalet En Comú Podem, ens pronunciarem
favorablement respecte a la proposta de modificació de crèdit.
Ara bé, voldríem compartir amb vostès una reflexió. Les xifres que se’ns porten a
consideració, en base als informes emesos per la cap d’Educació, són superiors del que
serien en cas de gestió directe d’aquest servei públic per part de l’Ajuntament perquè
inclouen el manteniment del benefici industrial pressupostat inicialment, tenint en
consideració el pressupost anual d’explotació i l’aportació municipal. Un benefici industrial
que no caldria compensar si hi hagués una gestió directa, que no tindria com a finalitat el
desenvolupament d’una activitat lucrativa i, per tant, l’obtenció de guanys, de la mateixa
manera que no caldria abonar compensacions municipals, tot i que és cert que caldria
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assumir altre tipus de costos, encara en un import global inferior al cost assumit actualment.
Creiem que és un debat i una reflexió que caldrà mantenir al seu moment, tot i que hem
perdut la ocasió, donat que tot just fa poc que s’han produït l’adjudicació d’aquestes
concessions.
Com situava anteriorment, i malgrat aquestes objeccions, donada la causa de la modificació
de crèdit núm. 28, L’Hospitalet En Comú Podem, ens posicionarem a favor de la mateixa.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Ya ve usted, Sr. Belver que nosotros no nos oponemos a las modificaciones de crédito per
se, simplemente las que consideramos que se hace un uso exagerado y que hay algunos
días que se justifican plenamente, las anteriores se la hemos aprobado, esta también.
Porque la ayuda de 352.000 euros, a las empresas concesionarias de las guarderías
municipales por el desequilibrio económico generado a estas empresas a causa de la
suspensión de los servicios por la crisis sanitaria, lo vemos correcto.
Sin embargo, queremos hacer reflexionar a la administración pública de la importancia de
respaldar también a las guarderías privadas que prestan igualmente un servicio
fundamental, tanto a las familias que necesitan conciliar su vida profesional con su vida
familiar, como a los niños que reciben una educación muy importante en su desarrollo.
No podemos dejar caer a unas cooperativas y pequeñas empresas igualmente afectadas
económicamente por la crisis de la COVID que prestan un servicio tan importante que,
desgraciadamente, a día de hoy, no puede prestar la administración pública.
Dejar caer estas guarderías que a día de hoy prestan servicio a 770 niños en 15 centros de
la ciudad implicaría un gran retroceso tanto para la educación de los más pequeños como
para las políticas de igualdad ya que, desgraciadamente, las tareas del cuidado de los niños
siguen recayendo mayoritariamente en las mujeres, desgraciadamente sigue siendo así, a
ver si entramos poco a poco en la dinámica de que no debe ser así, de que los hombres
deben estar ahí también y que esas tareas al 50% han de recaer en los hombres.
Sabemos que la educación de 0 a 3 años es una competencia autonómica y que es la
Generalitat la que debe afrontar la responsabilidad, a pesar de que a lo largo de los años, el
Gobierno de la Generalitat ha mostrado su desinterés y lo hemos sufrido en nuestras
propias carnes en el ayuntamiento, teniendo que adelantar dinero y hacer mangas y
capirotes para poder asistir a esos niños, que no se quedaran ahí, en eso este ayuntamiento
puede estar satisfecho, siempre lo hemos dicho y que a los ojos de Ciudadanos, eso debe
ser prioritario, siempre lo hemos dicho también.
Sin embargo, creemos nosotros que el Ayuntamiento podría adelantar las ayudas
económicas para evitar que la crisis de la COVID se lleve por delante guarderías de nuestra
ciudad que tanta falta le hacen.
Sra. Alcaldesa, tenemos que anticiparnos a los problemas. De hecho en algunas cosas
como está pasando con la COVID, estamos haciendo cosas a nivel de la ciudad e
intentando activarnos por encima de la Generalitat que no está dando la talla y que las
administraciones locales están trabajando, denodadamente, no solamente ésta, sino otras
para premiar a la Generalitat para que pongan encima de la mesa soluciones.
Pues igual que hemos hecho en eso y lo estamos haciendo y creo que estamos satisfechos
con esto no podemos ir detrás de una realidad, desde Ciudadanos tendrán todos los apoyos
para llevar a cabo las medidas que se requieran para la COVID pero hay que ser más
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proactivos en algunas cuestiones como esta que le estamos diciendo, que el tiempo, Sra.
Alcaldesa nos apremia.
Salvemos a estas guarderías de 0 a tres años, perdón si a alguien le molesta esta palabra
de guarderías, si la digo es porque soy antiguo, y en cualquier caso, ayudemos. Sí porque
es que hay quien le molesta este lenguaje pero para mí, yo vengo de tiempos donde no
hacíamos utilización extraña del lenguaje, porque en el fondo hemos asimilado un lenguaje
y no creemos que esté tan mal como cambiarlo porque alguien nos quiera marcar una pauta
en el lenguaje.
En definitiva, Alcaldesa, que le prestemos atención a eso y que ayudemos porque al final,
esto es igualdad. Las mujeres lo van a agradecer, 770 niños de la ciudad que no están en
esas guarderías que en teoría deberíamos ayudarles también.
Así que apoyamos eso Sr. Fran Belver, verá usted, que son unas modificaciones de crédito
en las que estamos de acuerdo porque se justifica plenamente.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bon dia, jo serè molt breu perquè desprès com deia la Sra. Esplugas tenim una moció que
tracta aquest tema. Nosaltres votarem a favor, tenint en compte, el paper fonamental que
fan les escoles bressol des d’un parer no només educatiu si no per l’ajuda que donen a les
famílies senceres, no només a les dones.

SRA. ALCALDESSA
Gracies. Crec que queda clar el posicionament de tots els grups polítics. Agrair el vot a favor
de tots i per tant quedaria aprovat per unanimitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 13 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 13.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 28
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT A
L’EXPEDIENT 121/2020, EN LA MODALITAT DE TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT.
AJT/34300/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de Planificació 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 BOP de 13 de juliol de 2020, per la present,
proposa al Ple municipal, l’adopció de l’acord següent:
ATÈS el pressupost de l’Ajuntament per a l’exercici 2020, aprovat inicialment pel Ple de la
Corporació en sessió de 20 de desembre de 2019.
VISTA la resolució núm. 1399/2020 de data 6 de febrer de 2020, per la qual es declaren
aprovats definitivament els pressupostos generals d’aquesta administració municipal per a
l’exercici 2020, en data 20 de gener de 2020.
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ATÈS l’expedient incoat d’autorització de Transferència de Crèdits, d’acord amb el que es
preveu als articles 179 i 180 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat per RDL 2/2004, de 5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 81/2020 de compliment de
la LOEPSF i 78/2020, preceptiu de la Intervenció General, favorable amb recomanacions.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia, titular de l’Àrea de Planificació, Projectes i Hisenda, i
amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència
ACORDA:
PRIMER.- APROVAR, inicialment la modificació de crèdit 28 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent a l’expedient 121/2020 en la modalitat de Transferència
de Crèdits (352.477,12 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
54.159,61
0,00
7.104.203,98
0,00
2.166.217,56
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00
31.398.692,75
0,00
6.076.007,19
0,00
57.208.944,29
0,00
MODIFICACIO MODIFICACIÓ
ANTERIOR
ACTUAL
5.115.034,42
0,00
4.261.351,71
352.477,12
-345.332,62
-352.477,12
3.663.104,26
0,00
-500.000,00
0,00
37.877.862,91
0,00
2.129.841,23
0,00
108.564,18
0,00
4.898.518,20
0,00
57.208.944,29
0,00

DEFINITIU
109.676.155,39
12.462.651,05
28.835.193,07
97.201.414,69
5.486.795,10
0,00
11.972.035,05
31.398.692,75
21.576.007,19
318.608.944,29
DEFINITIU
95.215.034,42
115.496.028,90
1.604.190,26
22.079.910,58
0,00
46.339.253,71
10.536.394,72
7.159.613,50
20.178.518,20
318.608.944,29

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).”
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A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 14 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular respecto a esta modificación de crédito que se
nos plantea, votaremos a favor.
En un primer, se nos plantean más de tres mil euros para hacer frente a la liquidación de la
obra del proyecto ejecutivo de adecuación del local para las áreas básicas de los Servicios
los Sociales en la calle Barcelona y luego más de un millón seiscientos mil euros para la
rehabilitación arqueológica y arquitectónica del Castell de Bellvís y la urbanización de la
calle Cobalto en el polígono de la Ctra. Del Mig.
También como consecuencia de la modificación de crédito a raíz de la venta de patrimonio
de la finca de la calle Estronci, desde el Partido Popular, como decíamos, vamos a votar a
favor, lamentando que la rehabilitación del Castell de Bellvís haya tardado tanto y que venga
a este Pleno a través de una modificación de crédito para acceder a las ayudas del 1%
cultural.
A nuestro entender, denota también, la falta de la falta de previsión del equipo de gobierno,
ya que nos parece bien que se opte a esta fórmula para optar a la ayudas del 1% cultura
que ofrece el Ministerio pero nos parece mal, que se haya tardado tanto en incluir en la
agenda del equipo de gobierno, la rehabilitación del Castell de Bellvís ya que la situación es
verdaderamente preocupante. En cualquier caso votamos a favor de la modificación de
crédito.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Moltes gràcies Alcaldessa. Pel que fa a la modificació de crèdit número 29, és una bona
notícia que per fi, adoptem mesures per a la rehabilitació integral i divulgació del Castell de
Bellvís, que no ho oblidem, figura des del 2007, als Registres de Béns d’Interès Cultural,
tant de la Generalitat com de l’Estat espanyol. I ens alegra encara més que es consideri que
forma part de la riquesa i diversitat de la nostra cultura, i que la seva conservació és vital per
a la nostra societat.
El que resulta més sorprenent és que aquesta no fos una qüestió contemplada al
Pressupost del 2020 que vam aprovar el passat mes de febrer, malgrat tractar-se d’una
petició que ja figurava en mocions presentades, al mandat anterior, pel grup de Canviem
L’Hospitalet: una sobre pla de protecció patrimonial i una segona sobre Castell de Bellvís i
Can Trinxet aprovades als anys 2017 i 2018, respectivament.
La falta de partida pressupostària destinada a la revisió del PEPP, sense que hi figurés cap
referència a l’annex d’inversions del Pressupost, va ser precisament una de les raons que
ens van portar a L’Hospitalet En Comú Podem, a votar desfavorablement aquests
pressupostos i així ho vam expressar al Ple del passat mes de desembre.
Ens alegra que per fi es posi remei a aquesta situació, però ens alegraria encara més si
hagués estat una prioritat de l’equip de govern, i no només, una resposta al requeriment del
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, per portar a la practica aquesta
reserva de crèdit necessària per a poder accedir als ajuts del Programa 1,5% Cultural,
benvingut sigui.
Pel que fa a la urbanització del Carrer Cobalt, amb càrrec parcialment a ajuts públics de
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l’IDAE, doncs no deixa de ser una interessant oportunitat de finançament de la mateixa,
però tot i que la sol·licitud parli de la suposada importància d’aquest carrer al no menys
suposat “Districte Cultural” de la ciutat, tothom sabem que l’autèntica necessitat
d’urbanització respon en realitat a l’existència de nombroses promocions d’habitatge en
marxa en aquesta zona i, per tant, a l’ús més intensiu de la mateixa una vegada substituïts
els solars per edificis amb gran nombre d’habitants, augmentant encara més la densitat de
població de la nostra ciutat.
Tenint en consideració que en ambdós casos els ajuts es van sol·licitar a principis de juny,
no deixa de ser lògic preguntar–se perquè aquestes reserves de crèdit no es van portar a
debat als plens de maig, abans del seu registre o, fins i tot a posteriori, al ple corresponent
al mes de juny, fent possible una subsanació més ràpida dels defectes en que incorrien les
sol·licituds registrades.
No obstant, aquestes consideracions, i en atenció a poder accedir als ajuts públics referits,
L’Hospitalet En Comú Podem, ens pronunciarem favorablement respecte a la modificació de
crèdit núm. 29.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno Sr. Belver vaya tomando nota, ya ve que hoy las
modificaciones de crédito las estamos votando todas a favor, es decir, cuando en alguna no
estemos de acuerdo, hombre, alguna consideración tendremos, porque cuando se
corresponden y creemos que están bien, obviamente, aunque claro, yo reconozco que
ustedes si las hacen, aunque a nosotros nos parezca mal, es que consideran que están
bien, eso hay que admitirlo, porque si no, no las harían, es tan obvio, pero que tenemos a
veces discrepancias, en eso importantes porque creemos que se utiliza una cosa que no
debe ser una norma si no algo que tiene que ser para subsanar cualquier historia.
En definitiva se utiliza muy general, pero fíjese que hoy vamos bien, hoy le vamos a aprobar
todas las modificaciones de crédito porque consideramos que están bien hechas.
Apoyaremos esta modificación de los presupuestos porque es necesaria para recibir la
aportación de 850.000 euros del gobierno de España para la rehabilitación del Castell de
Bellvís, necesaria para evitar que se avance esa degradación que hay.
Nos congratulamos que poco a poco se vaya poniendo en valor el patrimonio de esta ciudad
que desagradecidamente no es mucho, pero que hay que tener conciencia que el poco que
tenemos hay que preservarlo.
Es verdad que a veces el dinero es el que es y que muchas veces no llega para todo, a
veces tenemos que ser considerados y decir que bueno, que si al final queremos hacerlo
todo y es la obligación de una administración, pues habrá que ver de dónde salen los
recursos para poder hacerlo todo y bien.
Así que en este momento, estamos contentos porque se vaya tomando conciencia poco a
poco de que el patrimonio que tiene la ciudad que desgraciadamente no es mucho, se va a
conservar y no se va a dejar degradar. Por eso, votamos muy contentos, a favor de esto y
también muy contentos porque el gobierno central nos da una cantidad interesante y que
nos viene muy bien para hacer esta cuestión.
Así que Sr. Belver, le votamos a favor de este expediente de modificación de crédito para
que vea que no nos portamos tan mal como usted dice, con las modificaciones de crédito.
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SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Respecte de la modificació de crèdit, per la rehabilitació del Castell de Bellvís, des
d’Esquerra Republicana i des de les entitats que defensen el patrimoni de la ciutat i
específicament la del Castell de Bellvís, hem demanat repetidament la rehabilitació i
protecció d’aquest important patrimoni de la nostra ciutat que està referenciat des del segle
X, i que és patrimoni nacional i que lamentablement es troba en una situació d’una greu
vulnerabilitat i degradació.
Així doncs, ens felicitem que finalment es facin aquestes obres i també esperem que es
facin extensives aquests tipus d’obres de rehabilitació i de recuperació a altres elements
patrimonials de la nostra ciutat, que sí, que és una qüestió econòmica però també és una
qüestió de compromís del govern municipal envers aquesta historia tant rica de la nostra
ciutat. Així doncs, votarem a favor d’aquesta moció de crèdit.

SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Ara que acabem ja el periple de les tres modificacions de crèdit,
agraint-les el vot i el to i els plantejaments que han fet en les modificacions, però alguna
reflexió. Suposo que tots són conscients de la situació econòmica en la que es troba no
l’ajuntament o la ciutat de L’Hospitalet sinó el país.
Per tant, qualsevol actuació que fem ja sigui per inversió, per recuperació, per millora, per
rehabilitació, és una despesa evidentment, és una inversió i ha de tenir un ingrés. Aquí
estem parlant per exemple d’un ingrés que vam fer obtenint-lo d’una venda d’un sòl que a
més a més és utilitzat per fer habitatge de protecció el del carrer Estronci.
Per tant, intentem fer el cicle complert i d’un bé patrimonial que era un solar, intentar obtenir
els màxims de beneficis, per una banda, habitatge de protecció, per altra banda, amb els
recursos obtinguts poder destinar-los a altres activitats o a altres funcions que tirin endavant.
Però desprès, hem de tenir clar, que i això m’ho han sentit dir moltes vegades, que hem de
quadrar, això al final, ha de quadrar. Ara la Sra. Lluïsa Carmona, feia referència, que en un
patrimoni hauríem d’invertir, si estem d’acord. Algú creu que el govern municipal té interès
en que el patrimoni es degradi?, o en no invertir tot el diner que faria falta, i mantenir-lo tot
fetén, cent per cent magnífic, doncs clar, això és el què vol tothom.
Però a vostès no els crida l’atenció que el Castell de Bellvís sent un bé cultural, d’interès
nacional, la Generalitat no hagi destinat ni un euro des del segle X, perquè ni un euro, eh, ni
un euro. Els pocs diners que s’han gastat, segons vostès, els pocs, els ha posat aquest
ajuntament i ara aquest maleït Estat, és l'altra administració que ve a posar 800.000 euros
més, i qui va catalogar com a bé cultural d’interès nacional, serà d’interès, no solament per a
qui, perquè el que ho va decretar, ni un euro han destinat, ni un euro.
Per tant, escolti, que sí que posarem tots el diners, que puguem, que millorarem i
recuperarem tot el patrimoni que, com deia el Sr. Garcia, és escàs a la ciutat i que per tant,
hem d’intentar recuperar-ho i mantenir-ho en les millors condicions, però també hem de fer
front a moltíssimes altres coses.
El què agrairem sempre moltíssim és que les administracions que estan al nostre voltant
ens acompanyin i en allò que tenen responsabilitat i competències a més a més hi posin
recursos.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, hi ha alguna qüestió més? No tinc cap paraula demanada, per tant tothom s’ha
posicionat favorablement en aquesta modificació, per tant, quedaria també aprovada per
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unanimitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 14 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 14.- APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DE CRÈDIT NÚM. 29
DEL PRESSUPOST DE L’AJUNTAMENT PER A L’EXERCICI 2020, CORRESPONENT
ALS
EXPEDIENTS
114/2020,
EN
LA
MODALITAT
DE
BAIXA
PER
ANUL·LACIÓ/SUPLEMENT DE CRÈDIT I 122/2020 DE BAIXA PER ANUL.LACIÓ/
CRÈDIT EXTRAORDINARI. AJT/35473/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, adoptant-se l’acord
següent:
“El Tinent d’Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació 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 i
Baixes per anul·lació/Suplement de Crèdits, d’acord amb el que es preveu als articles 175 i
177 del Text refós de la llei reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de
5 de març.
ATÈS que en la tramitació de la modificació de crèdits s’ha seguit el que disposa l’article 5.2
de les Bases d’Execució del pressupost general per a l’exercici 2019, que determina les
atribucions de l’Ajuntament Ple d’acord amb el que estableix l’article 123.1. p) de la Llei
7/1985, de 2 d’abril, de Bases del Règim Local.
Vistos els informes emesos per la Intervenció general números. 83/2020 de compliment de
la LOEPSF i 84/2020, 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 29 del pressupost de l’ajuntament
per a l’exercici 2020, corresponent als expedients 114/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Suplement de Crèdits (3.295,36 euros) i 122/2020 en la modalitat de Baixa per
anul·lació/Crèdit Extraordinari (1.695.711,61 euros) d’acord amb el detall que figura a
l’expedient i amb el resum següent:
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ESTAT D'INGRESSOS

INICIAL

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

INICIAL

MODIFICACIO MODIFICACIÓ
DEFINITIU
ANTERIOR
ACTUAL
0,00
0,00 109.676.155,39
0,00
0,00 12.462.651,05
54.159,61
0,00 28.835.193,07
7.104.203,98
0,00 97.201.414,69
2.166.217,56
0,00
5.486.795,10
0,00
0,00
0,00
10.409.663,20
0,00 11.972.035,05
31.398.692,75
0,00 31.398.692,75
6.076.007,19
0,00 21.576.007,19
57.208.944,29
0,00 318.608.944,29
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

5.115.034,42
4.613.828,83
-697.809,74
3.663.104,26
-500.000,00
37.877.862,91

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

2.129.841,23
108.564,18
4.898.518,20
57.208.944,29

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

0,00 95.215.034,42
0,00 115.496.028,90
0,00
1.604.190,26
0,00 22.079.910,58
0,00
0,00
-1.699.006,97
1.699.006,97 46.339.253,71
0,00 10.536.394,72
0,00
7.159.613,50
0,00 20.178.518,20
0,00 318.608.944,29

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 15 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ESPLUGAS GONZALEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Los informes de Tesorería y de la Intervención General nos
plantean una serie de facturas de 2.447 euros, provenientes de facturas que han pasado
más de tres meses y que no han sido ni siquiera registradas, hacer el procedimiento de
reconocimiento de sus obligaciones.
Tal y como se dice también en el informe de Tesorería y de la Intervención General, las
consecuencias inmediatas para el ayuntamiento, puede ser que el pago de intereses y de la
indemnización de costes de cobro por estas facturas que no han sido liquidadas. Si miramos
el detalle de los proveedores casi todos vemos que son pequeñas empresas, autónomos,
bueno pues que viven con dificultad este momento especialmente cruel, con la economía a
raíz de la crisis del Covid.
Nosotros entendemos que está muy bien hacer pactos de ciudad e intentar ayudar a quien
más lo necesita, pero quizás también el primer paso por parte de la administración, en este
caso local, pues lo que deberíamos hacer es pagar cuanto antes para que nuestros
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proveedores no tengan dificultadas. Aquí podemos ver una serie de proveedores, medios de
comunicación, suscripciones de enero del 2018, pago pendientes a La Farga, viajes del
Corte Ingles del año 2018. Bueno, servicios de limpieza, pagos de gasolina, innumerables
pequeñas cantidades a proveedores que necesitan ahora más que nunca cobrar y que
realmente el ayuntamiento no ha hecho frente.
Podemos ver como hay facturas pendientes a liquidar por los suministros de las comidas
comedor a los casales municipales. Una serie de obligaciones que nosotros entendemos
que deberían haberse ya realizado y que no se han hecho. Por tanto, nosotros creemos que
deberíamos intentar solucionar esos problemas, intentar pagar cuantos antes para que
nuestros proveedores no tengan esas dificultades porque atendiendo que hay facturas del
año 2018, nos parece preocupante.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, no hi ha cap intervenció més. Prenem nota de la intervenció de la Sra. Esplugas.

ACORD 15.- DONAR COMPTE DELS INFORMES DE LA TRESORERIA I LA
INTERVENCIÓ GENERAL, D’ACORD AMB L’ART. 5 DE LA LLEI 15/2010, DE 5 DE
JULIOL, QUE MODIFICA LA LLEI 3/2004, DE 29 DE DESEMBRE, I L’ARTICLE 10 DE LA
LLEI 25/2013, DE 27 DE DESEMBRE, SOBRE ELS TERMINIS DE PAGAMENT ALS
PROVEÏDORS I LA GESTIÓ DE LES FACTURES, REFERIT AL 31.03.2020 (1R
TRIMESTRE 2020). AJT/33258/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d’alcaldia, titular de l’àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, en exercici de les facultats que li atorga els Decrets de l’alcaldia 6387 i 6389, de 3
de juliol de 2020, aquest darrer publicat en el BOP de 13 de juliol de 2020, dóna compte al
Ple per al seu coneixement dels informes de Tresoreria i d’Intervenció emesos
respectivament d’acord amb l’establer en l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, que
modifica la Llei 3/2004, de 29 de desembre i d’acord amb el que disposa l’article 10 de la
Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre de
factures del sector públic, referits a 31 de març de 2020.
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 estableix que els tresorers i en el seu defecte els interventors
de les corporacions locals elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels
terminis establerts en la normativa per al compliment de les obligacions de cada Entitat
Local, que inclourà el nombre i quantia global de les obligacions pendents en les que s’està
incomplint el termini.
L’article 10 de la Llei 25/2013 estableix que l’òrgan que tingui atribuïda la funció de
comptabilitat efectuarà requeriments periòdics d’actuació respecte de les factures pendents
de reconeixement d’obligació que seran dirigides als òrgans competents.
L’apartat segon del mateix article estableix que aquest mateix òrgan elaborarà
trimestralment una relació amb les factures respecte les quals hagi transcorregut més de
tres mesos des que van ser anotades i no s’ha procedit al reconeixement de les obligacions
per part dels òrgans competents, informe que ha de ser remès a l’òrgan de control intern.
En compliment de l’establer en el paràgraf anterior, la Viceintervenció ha remès a la
Intervenció General aquest informe trimestral corresponent al primer trimestre de 2020.
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D’acord amb l’exposat en els paràgrafs precedents i vistos els informes de la Tresoreria i de
la Intervenció General de l’Ajuntament.
El Ple, a proposta del Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica,
Joventut i Esports, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Presidència,
PRIMER. Es dóna per assabentat de l’informe elaborat pel Tresorer municipal sobre el
compliment dels terminis de pagament de les obligacions de l’Ajuntament de l’Hospitalet de
Llobregat, així com el relatiu als ens dependents, efectuat sobre la informació facilitada pels
responsables dels mateixos, d’acord amb el que disposa l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5
de juliol, així com de la incorporació al mateix de la relació de factures o documents
justificatius presentats pels contractistes, elaborada per la Intervenció General, respecte
dels quals hagi transcorregut més de tres mesos des de l’anotació a l’esmenta registre i no
s’hagin tramitat els corresponents expedients de reconeixement de l’obligació, a 31 de març
de 2020 (1r Trimestre 2020).”
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.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
También es un dar cuenta sobre la información contenida sobre el tema de los movimientos
financieros, ejecución del presupuesto. Nosotros entendemos que dada la crisis a la que el
ayuntamiento de L’Hospitalet tiene que hacer frente y debe gestionar, entendemos que ha
afectado gravemente al presupuesto que estaba planificado para el año 2020 y por tanto,
entendemos que eso implica que la administración, en este caso, tenga que llevar a cabo
gastos imprevistos para intentar hacer políticas que ayuden a nuestros vecinos, a nuestros
autónomos y a todo el tejido productivo de la ciudad y a las familias de L’Hospitalet.
Por tanto, nosotros vemos con preocupación el hecho de que la traumática situación que
vivimos pues que nos haga desviarnos del presupuesto inicial pues para poder
evidentemente hacer frente a esta situación de pandemia. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Si bé a L’Hospitalet En Comú Podem, no és que no ens amoïni
l’incompliment de la regla de despesa, o la desviació respecte al pressupost inicial, tant pel
que fa al capítol de despesa corrent o d’inversió, com al capítol d’ingressos on la desviació
és potser major, quelcom previsible donada la situació de crisi econòmica vinculada amb la
pandèmia i la no percepció de tributs i taxes publiques corresponents a aquest període; però
tant el romanent de crèdit com el romanent de tresoreria, ens permeten seguir pensant més
en el que necessita la ciutadania de L’Hospitalet, que en les qüestions estrictament
normatives, que en aquests moments ens semblen més secundàries.
Tenint en consideració els excedents procedents d’exercicis anteriors, que mesos després i
malgrat el clamor existent al municipalisme al nostre país, en aquest sentit, segueixen sense
estar disponibles per a ajuntaments que, com el nostre, necessiten poder destinar a les
necessitats de la ciutadania, l’estalvi que aquesta ha generat a través de la gestió de les
finances municipals.
Esperem que més aviat que tard desapareguin unes limitacions tan injustes com
injustificades, una qüestió que hem expressat en diverses ocasions tots els grups amb
representació en aquest ple municipal en general i el grup de L’Hospitalet En Comú Podem,
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en particular. Moltes gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha alguna intervenció més? Prenem nota.
ACORD 16.- DONAR COMPTE DE LA INFORMACIÓ CONTINGUDA A L’ARTICLE 207
DEL TRLRHL, REFERIDA A L’EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST D’AQUEST
AJUNTAMENT I DELS MOVIMENTS FINANCERS DE LA TRESORERIA, PER
OPERACIONS PRESSUPOSTÀRIES I NO PRESSUPOSTÀRIES, AIXÍ COM DE LA
SITUACIÓ DELS FONS LÍQUIDS DE LA TRESORERIA, FINS AL 30 DE JUNY DE 2020.
AJT/36024/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, del qual se’n donen per
assabentats els assistents a la sessió.
“El Tinent d'Alcaldia, titular de l'Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Esports i
Joventut 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 al BOP de 13 de juliol de 2020, dóna compte al Ple
per al seu coneixement de l’avançament de liquidació i l'estat d'execució del Pressupost
d'aquesta Administració i els moviments financers de la Tresoreria per operacions
pressupostàries i no pressupostàries, així com la situació dels seus fons líquids a la data de
30/06/2020.
ATÈS l'article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per
RDL 2/2004, de 05/03 (TRLRHL) i la Regla 9 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de setembre,
per la qual s’aprova la Instrucció Model Normal de Comptabilitat Local, pel que es disposa
que la Intervenció General de l'Ens local, per conducte de la Presidència, trametrà al Ple de
la mateixa informació sobre l'execució dels Pressupostos de l'Ajuntament així com dels
moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no pressupostàries, i
de la situació dels fons líquids de la mateixa en els terminis que així ho estableixi el Ple de
l'Ajuntament.
ATESA la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable d'aquesta Administració, la
qual depèn orgànicament i funcional de la Intervenció General i que fou aprovada pel Plenari
d'aquesta Administració en data 04/11/2003 i, dintre de la mateixa, les Regles 36 a 38,
ambdues incloses, per la que es regula la informació a subministrar al Ple d'aquest
Ajuntament, en base a allò que disposa l'article 207 de l'abans esmentat cos legal, en el que
s'estableixen els terminis en que s'ha de subministrar aquesta informació.
VIST l’informe emès per la Cap de Servei de Programació i Pressupostos de data 24 de juny
de 2020, en relació al subministrament d’informació sol·licitada per part de l’AIREF sobre
l’efecte de la COVID-19 en el tancament del pressupost de l’exercici 2020, concretament en
la previsió despeses i ingressos.
VIST l’informe conjunt emès pel Director de Serveis d’Hisenda, Recursos Generals,
Programació i Pressupostos i la Viceinterventora-Funció Comptable de data 3 de juliol de
2020, en relació al requeriment de l’AIREF sobre l’estimació de tancament del Pressupost
de l’exercici 2020.
VISTA la carta emesa per part de l’Alcaldessa de data 3 de juliol de 2020, en resposta a
diversos aclariments a l’AIREF en relació a les mesures adoptades per tal de corregir
l’incompliment de la regla de la despesa de la liquidació de l’exercici 2019 d’acord amb la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera i

…/…

88

l’estimació de tancament de la liquidació de l’exercici 2020.
VIST l’informe núm. VFC15/2020 de data 8 de juliol, emès per la Viceintervenció-Funció
Comptable sobre l’avanç de la liquidació del pressupost de l’exercici 2020, estat d’execució
del pressupost i moviments financers de la tresoreria a 30.06.2020 i projecció a 31.12.2020.
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,
PRIMER. ES DONA PER ASSABENTAT DEL COMPLIMENT de les Regles 36, 37 i
38 de la Instrucció de Comptabilitat per a la Central Comptable, aprovada pel Ple d'aquesta
Administració en data 04/11/2003, que desenvolupa allò que disposa la Llei Reguladora de
las Hisendes Locals, i recollit a l’article 207 del Text Refós de la Llei Reguladora de las
Hisendes Locals, aprovat per RDL 2/2004, de 05/03, i la Regla 52 i ss. de l’Ordre
HAP/1781/2013, de 20 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del Model Normal de
Comptabilitat Local, posant-se a l'abast del Plenari d'aquesta Administració la informació
que fa referència a l’avanç de liquidació i a l'estat d'execució del Pressupost d'aquesta
Administració i els moviments financers de la Tresoreria per operacions pressupostàries i no
pressupostàries, així com la situació dels seus fons líquids a la data de 30/06/2020.
SEGON. TRASLLADI'S, per mitjans electrònics, el present dictamen i els estats que
acompanyen al mateix als/a les portaveus dels grups polítics municipals.”
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 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.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular va a votar a favor de este dictamen sobre la
aprobación de la adhesión del Ayuntamiento a la Red de Entidades Locales para desarrollar
los objetivos de la agenda 20-30.
Desde el Partido Popular tenemos claro el respaldo a la agenda 20-30, creemos en este
sentido, que no existen diferencias ideológicas a la hora de luchar contra la pobreza y la
desigualdad y a favor de un crecimiento económico sostenible.
Creemos que la administración local, la más próxima al ciudadano, juega un papel
importantísimo en la aplicación de esos objetivos y por tanto, nos parece positivo que el
Ayuntamiento de L’Hospitalet se adhiera a esta Red de Entidades Locales para implementar
y conseguir sinergias que consigan los objetivos que se marcan desde Naciones Unidas.
Por tanto, el Partido Popular votará a favor de esta propuesta. Gracias.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Muchas Gracias. Nos parece muy bien adherirnos a la Red de Entidades Locales para
trabajar y desarrollar los objetivos, valga la redundancia, de desarrollo sostenible.
Confiamos en que no se quede en una declaración de intenciones más, sino que fomente y
se lleve a cabo medidas concretas y no derive en un plan más de tantos que finalmente, a
veces, por lo que sea, por cuestiones de agendas y de más historias, pues no se acaba
ejecutando, eso ha pasado en muchas cuestiones de este tipo.
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Esperemos que la adhesión a esta Red no se limite al pago de la cuota anual, cuya cuantía
se acordará en la Asamblea constituyente de la Red que se celebrará en el segundo
semestre del 2020, y que realmente ayude a la implicación de los ayuntamientos en el
desarrollo sostenible.
Nos parece que todos unidos hacemos más fuerza y que es bueno este tipo de acciones,
que se coordinen entre los ayuntamientos y que al final viene en beneficio de un desarrollo
sostenible, que todos los ciudadanos han de recoger como un beneficio.
Así que, obviamente lo apoyaremos con entusiasmo y a ver si funcionan y conseguimos
cosas importantes para ese desarrollo sostenible que tanta falta nos hace.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Votarem a favor d’aquest dictamen. Els objectius del
desenvolupament sostenible que va acordar les Nacions Unides, són uns objectius
ambiciosos, integradors i universals i la implantació de l’agenda 2020-2030, és un repte que
tenim el conjunt de la humanitat per salvar el nostre planeta i poder-lo fer més just i mes
habitable.
L’agenda 2030, és un full de ruta per garantir la salut, l’educació, l’alimentació, lluitar contra
el canvi climàtic i també protegir el planeta i eradicar la pobresa. Són 17 objectius en 169
fites per avançar cap a aquest desenvolupament sostenible i les ciutats en aquest repte
global tenim un paper molt important per contribuir des de l’àmbit local, a fer millor aquest
planeta que està en una crisi social i en una crisi ecològica.
A L’Hospitalet, si volem contribuir a aquest objectius, hem repensar l’actual model ciutat,
hem de tenir una agenda verda i una agenda social ambiciosa i això, significa replantejarnos, per exemple, l’actual model urbanístic, passar de la ciutat de les pedres a la ciutat de
les persones, garantint polítiques d’habitatge, lluitant contra la pobresa, contra les
desigualtat socials i contra aquesta especulació urbanística.
Fer polítiques ambicioses per contribuir a aquesta agenda a nivell mundial, és fer polítiques
a l’àmbit ambiental, millorar la recollida selectiva i deixar de ser una de les ciutats que
menys recicla, potenciar l’energia verda, augmentar les zones verdes, estem per sota de les
recomanacions de l’Organització Mundial de la Salud, i també, preservar la darrera zona
agrícola de la nostra ciutat i pulmó verd de L’Hospitalet, com és Can Trabal, i establir un nou
model de mobilitat.
En definitiva, hem de repensar la nostra ciutat, hem de repensar L’Hospitalet, per fer-la una
ciutat més verda, més justa, més habitable i poder contribuir a fer efectius aquests objectius
que ens hem marcat com humanitat per preservar el nostre planeta.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sra. Marín, tengo problemas de nuevo para poder señalizar que levanto la mano. Ha habido
un momento que se me ha cambiado la pantalla, no sé si ha sido desde el servicio técnico
del pleno o qué, desde entonces tengo problemas para visualizar quién ha pedido la
palabra, los participantes. No sé por qué. Quería comentar un poco este punto y no salía la
mano levantada. No sé.

SRA. ALCALDESSA
En todo caso, si no puede pedirla a través del chat, si me hace una señal, intentaré estar
alerta.
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SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros también votaremos a favor de este punto. Creemos imprescindible, sobre todo, la
colaboración en el mundo local para el desarrollo de nuestras ciudades a todos los niveles,
a nivel social y a nivel ambiental.
Creemos que tenemos un reto en estos momentos, no solamente ya en la lucha contra una
pandemia sino también, contra un cambio climático que está afectándonos de una manera
decisiva y posiblemente todo el tema de pandemias tenga muchísimo que ver con este
cambio climático que nos está afectando y que tenemos que repensar las ciudades,
tenemos que repensar, también, algunos modelos productivos y caminar hacia una
sociedad muchísimo más justa, muchísimo más social. Votaremos a favor.

SRA. ALCALDESSA
Alguna qüestió més respecte a aquest punt? Fem el posicionament, no hi ha cap vot en
contra. Abstencions, penso que tampoc n’hi havien, per tant, tothom el seu vot és favorable,
per tant, quedaria aprovada per unanimitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 17 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
ACORD 17.- APROVACIÓ DE L’ADHESIÓ D’AQUEST AJUNTAMENT A LA “RED DE
ENTIDADES LOCALES PARA DESARROLLAR LOS ODS DE LA AGENDA 2030” DE LA
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIES. AJT/33741/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absents la Sra.
Lluïsa Carmona Martínez, regidora del grup polític municipal d’ERC-AM i la Sra. M. Carmen
Esteban Fernández, regidora del grup polític municipal de Cs, adoptant-se l’acord següent:
“El Teniente de Alcaldía, titular del Área de Planificación Estratégica y Económica, Juventud
y Deportes, en ejercicio de las facultades que le otorgan los Decretos de la alcaldía 6387 y
6389 de 3 de julio de 2020, somete a dictamen de la Comisión Permanente de Presidencia
el presente acuerdo para su aprobación por el Pleno:
ATENDIDO que la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, se ha
convertido en la agenda internacional más ambiciosa de la humanidad. Y que, por primera
vez, una estrategia de estas dimensiones se asume desde una perspectiva holística: social,
cultural, económica y medio ambiental.
ATENDIDO que la FEMP ha sido incluida por el Gobierno en el Plan de Acción de España
para la implementación de la Agenda 2030, como institución palanca en el impulso de la
Agenda poniendo en valor el papel de liderazgo que ha venido ejerciendo en los últimos
años.
ATENDIDO que el pasado 21 de septiembre de 2019, en el XII Pleno de la Federación
Española de Municipios y Provincias (FEMP), se renovó y reforzó políticamente el liderazgo
y compromiso de aterrizar los ODS en las ciudades y territorios de abajo arriba, a través de
la Declaración específica en favor de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
ATENDIDO que la Junta de Gobierno de la FEMP aprobó el 26 de noviembre de 2019, la
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creación de la “Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030”.
ATENDIDO que la “Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030”
de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) está formada por los
Gobiernos Locales que se comprometen a localizar e implementar los ODS de la Agenda
2030 de forma transversal en las políticas públicas municipales.
ATENDIDO que la actividad de dicha Red está dirigida a favorecer la coordinación de
actuaciones entre los Gobiernos Locales, permitiendo alcanzar mejores resultados en la
implementación de la Agenda 2030 en los municipios, a través de la localización y desarrollo
de los ODS en el ámbito local.
ATENDIDO que la mencionada Red es un instrumento que ofrecerá herramientas a los
Gobiernos Locales para que alcancen sus objetivos, de acuerdo con la implementación de
la Agenda 2030 en España. Y que, además, ofrecerá a los Gobiernos Locales pautas,
información y propuestas de actuaciones para hacer frente a la crisis provocada por el
COVI19, teniendo muy presente una de las principales premisas de la Agenda 2030: no
dejar a nadie atrás.
ATENDIDO que son objetivos de la repetida Red:
• Promover el conocimiento, sensibilización e implantación de los ODS de la Agenda 2030
en las entidades locales españolas, mediante el fortalecimiento institucional y la implicación
de los diferentes actores locales.
• Fortalecer y legitimar el papel estratégico que juegan las autoridades locales en el
desarrollo de la Agenda 2030 en España de cara a conseguir la mejor incidencia política,
promoviendo el trabajo en red y la búsqueda de alianzas que impulsen políticas de cohesión
a nivel local y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y local) y multiactor
para la construcción e implementación de la Agenda 2030 a nivel local.
• Actuar como foro de intercambio y experiencias entre los Gobiernos Locales que integran
la Red.
• Ofrecer servicios de asesoramiento y asistencia para sus miembros, formación de técnicos
y la mutua cooperación entre las autoridades de las Entidades Locales en la localización de
los ODS de la Agenda 2030 en España.
• Trabajar con los Gobiernos Locales líneas de actuación concretas tras la crisis provocada
por el COVID-19 para dar una respuesta en el territorio alineada con la Agenda 2030.
ATENDIDO que con la adhesión a la Red de Entidades Locales para el desarrollo de los
ODS de la Agenda 2030, este Gobierno Local se compromete a determinar un conjunto de
actuaciones, que deberán incorporarse en un Plan de Actuación o Estrategia Local,
aprobado por el Pleno, que incluya un análisis de situación y un plan de localización e
implementación de los ODS de la Agenda 2030. Y que, paralelamente, se deberá iniciar un
proceso de información y sensibilización para la participación de todos los agentes locales,
económicos y las organizaciones ciudadanas representados en la vida municipal, para su
implicación en la implementación local de la Agenda 2030.
ATENDIDO que, además de la aprobación del mencionado Plan de Actuación o Estrategia
Local, las ciudades que participen en la Red deben asumir, mediante acuerdo plenario, la
Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en el marco de su XII Pleno,
que se anexa al presente acuerdo.
VISTO el informe emitido por el técnico superior del Área de Planificación Estratégica y
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Económica, Juventud y Deportes, por el que se propone la adhesión de este Ayuntamiento a
la Red de Entidades Locales para Desarrollar los ODS de la Agenda 2030.
VISTO el informe jurídico emitido por el Asesor de Proyectos y Programas i el informe de la
Secretaria general del Pleno LH 22/2020 que figura incorporado al expediente, en sentido
diferente al del asesor jurídico.
VISTO que conforme lo que señala el informe de la secretaria general del pleno no resulta
de aplicación el artículo 123.1.f) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, que otorga al Pleno la competencia en relación a los acuerdos relativos a la
participación en organizaciones supramunicipales, ya que el acuerdo tiene por finalidad la
integración de este ayuntamiento en un órgano creado en el seno de la Federación de
Municipios y Provincias de conformidad con el artículo 44 de sus estatutos, y por tanto no
constituye una organización separada de la misma.
VISTO que el artículo 127.1.m) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del
régimen local, determina que es competencia de la Junta de Gobierno Local la designación
de los representantes municipales en los órganos colegiados de gobierno o administración
de los entes, fundaciones o sociedades, cualquiera que sea su naturaleza, en los que el
Ayuntamiento sea partícipe.
El Pleno, a propuesta del Teniente de Alcaldía, titular del Área de Planificación Estratégica y
Económica, Juventud y Deportes, y previo dictamen de la Comisión Permanente de
Presidencia,
ACUERDA:
PRIMERO.- APROBAR la solicitud de adhesión del Ayuntamiento de L'Hospitalet de
Llobregat a la "Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030”
como órgano creado en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias
(FEMP) y, en consecuencia, se compromete a:
a)

Trabajar en la aprobación de un Plan de Actuación o Estrategia Local, que en el que
se elabore un análisis de situación y un plan de localización e implementación de los
ODS de la Agenda 2030.

b)

Cumplir con las obligaciones y ejercer los derechos que se establezcan en las
Normas de Funcionamiento de la Red, que se aprobarán en la Asamblea constitutiva
prevista para el segundo semestre de 2020.

c)

Asumir el compromiso del pago de las cuotas que corresponda a esta corporación por
su pertenencia a este órgano condicionado a lo que establece el apartado tercero de
este acuerdo.

SEGUNDO.- ASUMIR la Declaración en favor de la Agenda 2030 aprobada por la FEMP en
el marco de su XII Pleno, que dice:
“EN FAVOR DE LA AGENDA 2030 DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE
La Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), aprobada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015, es el marco
político internacional que los Estados miembros de Naciones Unidas han asumido como
hoja de ruta para la sostenibilidad de la vida de las personas desde una perspectiva
social, cultural, económica y medioambiental. De ahí que los cinco pilares sobre los que
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se construye la Agenda sean planeta, personas, paz, prosperidad y alianzas.
Diecisiete Objetivos que conectan de manera directa la acción internacional, nacional y
local, y que sitúan a las ciudades y a sus gobiernos como poderes públicos primordiales
para su efectiva consecución. Así, lo reconoce la Resolución de Naciones Unidas que
adoptó la Agenda, y así se reafirma en la Declaración del día 25 de septiembre en el
marco de la Cumbre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible que se celebrará en la
sede de Naciones Unidas (Nueva York).
Un legítimo reconocimiento sustentado en la emergencia de las ciudades como
referentes globales de las políticas a favor de la sostenibilidad humana, y resultado de
una intensa labor de incidencia de los Gobiernos Locales y de las asociaciones que les
representamos, para lograr que la voz de los poderes locales cuente, haciendo nuestra,
una responsabilidad internacional que pone el acento no sólo en "no dejar a nadie atrás"
sino en “no dejar ningún lugar atrás”. Una responsabilidad que ha supuesto la
aprobación de una Estrategia propia y la incorporación de la FEMP como institución
clave en el Plan de Acción de España para la implementación de la Agenda 2030.
El XII Pleno de la FEMP asume un compromiso político y ético con la Agenda 2030 para
convertirla en una prioridad estratégica a nivel nacional e internacional, convencidos de
que es el marco de políticas públicas a seguir en los próximos años para el desarrollo de
una sociedad más justa, libre e igualitaria.
Se cumplen cuatro años desde la aprobación de este ambicioso acuerdo, tiempo en el
que el liderazgo inequívoco de las ciudades para su exitosa implementación ha quedado
demostrado, pero, también tiempo en el que ha quedado patente la necesidad de una
nueva distribución de responsabilidades sustentada en un nuevo modelo de gobernanza
que materialice las reformas necesarias para poder dar respuesta a los acuciantes
desafíos a los que nos enfrenta la Agenda 2030 en el país.
A lo largo de casi cuarenta años el trabajo en red de la Administración Local ha sido
esencial para la búsqueda de soluciones y para el impulso de instrumentos que
favorecen el mejor diseño e implementación de políticas públicas. Una labor en red que
Federación debe favorecer en este mandato para la alineación estratégica con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Existen enormes retos e incertidumbre sobre cómo conseguir cumplir con esta Agenda,
pero también existe un consenso unánime que reconoce que su logro dependerá de la
capacidad para hacerlos realidad en nuestras ciudades y pueblos. Somos el nivel de
gobierno capaz de traducir una agenda universal y amplia en políticas públicas concretas
y tangibles.
Conscientes del momento crucial, y del reto que ello supone, el XII Pleno de la FEMP
reafirma su compromiso con la Agenda 2030 para lo cual declara que:
• Continuaremos trabajando en nuestro próximo mandato (2019-2023) en el
fortalecimiento institucional, la sensibilización y las capacidades de nuestros miembros
para la formulación y desarrollo de estrategias que permitan avanzar en el cumplimiento
efectivo de los ODS. Ampliaremos nuestros esfuerzos por generar una política de
cohesión a nivel nacional y una adecuada articulación multinivel (central, autonómica y
local) para la construcción e implementación conjunta de una estrategia país de la
Agenda 2030. Con ello, consolidaremos el papel de la FEMP como institución clave en el
impulso de la Agenda 2030 tanto a nivel local, como europeo y mundial.
• Convencidos que la acción local es indispensable para la exitosa implementación de
Agenda 2030 y para lograr la implicación de la ciudadanía, nos comprometemos a
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fortalecer y legitimar el papel estratégico de los Gobiernos Locales en la planificación,
ejecución y rendición de cuentas en el cumplimiento de los ODS como agentes
aceleradores del desarrollo de la Agenda 2030 en España. Para tal fin, seguiremos
trabajando para otorgarles un papel de liderazgo en el proceso, así como recursos
técnicos y materiales necesarios para ejercer su rol de impulsores del cambio en sus
territorios.
• Estableceremos y fortaleceremos políticas públicas aceleradoras que son parte del
trabajo diario de los Gobiernos Locales, desde la economía circular, la Agenda Urbana,
las políticas de género, inclusión y lucha contra la desigualdad, la participación
ciudadana, la transparencia y el gobierno abierto, la salud y la educación, la transición
ecológica, la resiliencia y la sostenibilidad ambiental, el consumo responsable, la
generación de empleo, la cooperación descentralizada y la cultura, entre otras.
• Por todo ello el XII Pleno de la FEMP confía que los diferentes espacios de discusión y
decisión internacional sobre la Agenda 2030, como la Cumbre de los 17 ODS,
reconozcan y refuercen el papel de los Gobiernos Locales y de sus Asociaciones para
acelerar la implementación de los objetivos globales, planteando la adopción de marcos
de acción que refuercen las capacidades locales y movilice una financiación adecuada,
para ello es necesario consolidar espacios de diálogo entre los Gobiernos Locales, los
Gobiernos Nacionales y el sistema de las Naciones Unidas.
• Finalmente, animamos a los Gobiernos Locales a que en el cuarto aniversario de la
aprobación de la Agenda 2030, el próximo día 25 de septiembre, se sumen a esta
declaración en favor de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible.”
TERCERO.- Condicionar el compromiso de pago de las cuotas de pertenencia a este
órgano de la FEMP, en el momento en que las mismas se concreten, a la aprobación por la
Junta de Gobierno Local del reconocimiento de dicha obligación, así como a la existencia de
crédito adecuado y suficiente a esta finalidad en el correspondiente ejercicio en el
presupuesto general municipal.
CUARTO.- HACER CONSTAR que los/las representantes, político y técnico, de este
Ayuntamiento ante la "Red de Entidades Locales para desarrollar los ODS de la Agenda
2030” serán designados por la Junta de Gobierno Local, de conformidad con lo establecido
en el artículo 127.1.m), de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen
local.
QUINTO.- FACULTAR al Teniente de Alcaldía, titular del Área de Planificación Estratégica y
Económica, Juventud y Deportes para adoptar y ejecutar los actos y acuerdos necesarios
para la efectividad de este acuerdo.
SEXTO.- NOTIFICAR los anteriores acuerdos a la Federación Española de Municipios y
Provincias, para que conste la adhesión de este Ayuntamiento a la "Red de Entidades
Locales para desarrollar los ODS de la Agenda 2030”.
SEPTIMO.- TRASLADAR los anteriores acuerdos al Teniente de Alcaldía, titular del Área de
Planificación Estratégica y Económica, Juventud y Deportes, a la Intervención General
Municipal y a la Tesorería municipal de este Ayuntamiento.”

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 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
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membres.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, hi ha alguna qüestió respecte a aquest punt? No em consta, Sra. Gonzalez,
tampoc, doncs, passem directament al posicionament.
Vots en contra?, abstencions?, doncs quedaria aprovada per unanimitat.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 18 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

EQUITAT, DRETS SOCIALS I RECURSOS HUMANS
ACORD 18.- APROVACIÓ 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 AIXÍ COM UNA
APORTACIÓ MUNICIPAL DE 17.711,51 € PER A L'ANY 2020. AJT/23782/2020
Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova per
unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació, estant absents la Sra.
Lluïsa Carmona Martínez, regidora del grup polític municipal d’ERC-AM i la Sra. Núria
Lozano Montoya, regidora del grup polític municipal de LHECP-ECG, 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 des de fa anys, es té clar que la lluita contra els mosquits ha deixat de ser una
actuació puntual en el territori (districte/municipi) i en el temps (primavera/estiu), per
convertir-se en una política pública que abasta mesures d´informació, prevenció i actuació
directa que es desenvolupen sense solució de continuïtat durant tot l´any. I aquesta reflexió
és més vàlida, si cap, per territoris que, amb independència de la seva configuració
administrativa, comparteixen elements comuns de risc, com són en el nostre cas el riu
Llobregat, la Zona Agrària del Baix Llobregat o les llacunes del Delta del Llobregat.
VIST que a més, per tal que aquesta lluita sigui efectiva, no pot limitar-se a una suma
d´actuacions individuals per part de les diverses entitats que puguin veure´s afectades, sinó
que s´ha d´integrar dintre d´un programa comú i amb una direcció única que disposi del
personal i dels mitjans materials suficients, amb l´objectiu de coordinar esforços i aconseguir
un estalvi de costos (economia d´escala).
VIST que des de l´any 1989 diversos Ajuntaments del Baix Llobregat mantenen subscrit un
conveni de col·laboració temporal com a continuació dels convenis iniciats per la Corporació
Metropolitana de Barcelona l´any 1983, en virtut del qual s’encomanava al Consell Comarcal
del Baix Llobregat la realització d´una campanya de control de mosquits en els seus termes
municipals, participant ambdues entitats en el cost de realització de la mateixa.
VIST que l´esmentat conveni ha anat prorrogant-se per successius períodes anuals fins a
l´any 2017, d´acord als corresponents acords dels òrgans competents de les respectives
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entitats.
VIST que per acord del Ple de 24 d´abril de 2018, es va aprovar la signatura d’un nou
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat per les activitats de
control de mosquits. Aquest conveni fixava la seva vigència per tot l´any 2018, però també
s´acordava que es podria prorrogar per períodes d´un any mitjançant acord exprés de les
parts i que, en cas de pròrroga, la quota establerta s’actualitzaria d’acord amb l´IPC de l´any
anterior, excepte en el cas que hi hagi acord previ o una modificació substancial de les
activitats previstes.
VIST que en data 6 de d´abril de 2020, la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix
Llobregat, va adoptar l´acord d’aprovar convenis de col·laboració amb diversos
Ajuntaments, -entre els quals, el de l’Hospitalet de Llobregat-, per a la realització de les
activitats de control de mosquits durant l’any 2020. Així mateix, en data 18 de novembre de
2019 es va aprovar per la Junta de Govern del Consell Comarcal del Baix Llobregat les
quotes de participació de cada Ajuntament en el cost d’aquestes activitats, fixant-la per
aquest ajuntament en la quantitat de 17.711,51.-€.
VISTA la minuta de conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de L’Hospitalet i el Consell
Comarcal del Baix Llobregat per a dur a terme les activitats de la campanya de control de
mosquits, amb una aportació econòmica municipal de 17.711,51€ per l’any 2020.
VIST que, de conformitat amb l’article 10 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i
de procediment de les administracions públiques de Catalunya, la realització d’activitats de
caràcter material, tècnic o de serveis competència de les entitats públiques pot ser
encomanada a altres òrgans, organismes o entitats públiques de la mateixa administració o
d’una altra diferent. Així com l’art. 11 de la Llei 40/2015, de 10 d’octubre, de Règim Jurídic
del Sector Públic.
ATÈS que, el conveni s’ha qualificat jurídicament com a encàrrec de gestió de l’Ajuntament
de L’Hospitalet al Consell Comarcal del Baix Llobregat, motiu pel qual correspon al Ple de
l’Ajuntament l’aprovació del conveni de conformitat amb el que preveu l’article 123.1.j) de la
Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local, amb el quòrum de la majoria
absoluta del nombre legal dels membres de la corporació, que preveu l’apartat 2 del mateix
precepte.
VIST que l’article 122.5.e.2º de la Llei 7/1985 i l’article 179 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,
determinen que serà necessari l’informe de la Secretaria General del Ple, i si s’escau, de la
Intervenció Municipal, quan l’acord s’hagi d’aprovar amb el quòrum de la majoria absoluta.
VIST l’informe favorable emès per la Cap de Secció de Salut Ambiental i Laboratori.
VISTA la Provisió emesa pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans.
VIST l’informe de l’Assessora Jurídica de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.
VIST que consta a l’expedient document comptable RC 200022638 de data 11/05/2020, a
càrrec de l’aplicació pressupostària 06 3110 465.01.00 del pressupost de l’exercici 2020.
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:
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PRIMER.- 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, què es
transcriu a continuació en la part que interessa:
“M A N I F E S T E N
PRIMER.- Que el Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat va ser creat per la
Corporació Metropolitana de Barcelona l’any 1983 i com a conseqüència de la transferència
de serveis produïda a partir de l’extinció d’aquella entitat i en virtut del Decret 5/88, de 13 de
gener, de transferències de serveis de l’entitat municipal metropolitana de Barcelona, el
Servei va ser transferit al Consell Comarcal del Baix Llobregat prestant-se des de 1989 en
règim de gestió directa i amb caràcter comarcal per als municipis interessats.
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
la resta pel Consell Comarcal, qui pot acceptar finançament extern d’altres Administracions.
TERCER.- Que des de l’any 1989 el Servei de Control de Mosquits ha comptat amb el cofinançament, mitjançant instruments diversos, de la Generalitat de Catalunya i que diversos
Ajuntaments del Baix Llobregat tenen establerta la col·laboració temporal com a continuació
dels convenis iniciats per la Corporació Metropolitana de Barcelona i posteriorment pel
Consell Comarcal del Baix Llobregat, en els quals s’encarregava la realització d’una
campanya de control de mosquits en els seus termes municipals.
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.
CINQUÈ.- Que al llarg dels anys, diversos altres Ajuntaments s’han anat incorporant a la
campanya de control de mosquits, tot expressant la seva voluntat de subscriure al seu torn
aquest conveni per tal de rebre els serveis corresponents en el seu terme municipal.
SISÈ.- Que el Consell Comarcal del Baix Llobregat té interès a continuar i mantenir la
prestació d'aquest servei, amb caràcter anual, als municipis i entitats de la comarca que ho
sol·licitin i co-financiïn, a través del seu Servei de Control de Mosquits.
SETÈ.- Que l'Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té interès d'acollir-se a les actuacions
de la campanya de control de mosquits per l’exercici 2020 a executar dins del seu terme
municipal per part del Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix
Llobregat.
Per tot això, ambdues parts concerten subscriure el conveni de col·laboració temporal per a
la realització de les activitats de control de mosquits, amb subjecció als següents:
COMPROMISOS
PRIMER.- L’objecte d’aquest conveni és establir els termes de realització de la campanya
de control de mosquits de l’exercici 2020 en el municipi de l’Hospitalet de Llobregat, així
com la participació de l’Ajuntament en el seu finançament.
SEGON.- El contingut de la campanya (calendari, actuacions, prioritats, pressupost i demés
característiques) és determinat anualment pel Servei de Control de Mosquits, en quant que
organisme especialitzat i encarregat del desenvolupament de la mateixa. Es composa, entre
d’altres, d’actuacions de prospecció i tractaments larvicides urbans i rurals, inspeccions sota
demanda ciutadana, inspeccions entomològiques emparades pel protocol d’arbovirosis de
Catalunya promogut pel Departament de Salut de la Generalitat, aplicacions adulticides,
actuacions de vigilància i monitorització, activitats d’informació i educació i tasques
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d’experimentació aplicada. El projecte tècnic explicatiu de la campanya s’incorpora com a
annex a aquest conveni.
TERCER.- L'Ajuntament es compromet a aportar com a participació en l'esmentada
campanya per l’exercici 2020 la quantitat de 17.711,51 euros, amb càrrec a la partida
pressupostària número 06.3110.465.01.00. La partida pressupostària del Consell Comarcal
serà la 46200-Transferència Municipis del Servei de Control de Mosquits. Aquesta quantitat
es refereix al contingut mínim de la campanya segons es recull en el projecte de la mateixa i
està calculada en base a criteris de població, superfície i presència de focus de cria de
mosquits de cadascun dels municipis participants.
Aquesta aportació haurà de fer-se efectiva en dos parts iguals, la primera de les quals haurà
de fer-se efectiva a l’aprovació i signatura d’aquest conveni i la segona abans del mes de
desembre de 2020.
QUART.- La participació econòmica del Consell Comarcal es quantifica i concreta en la
realització de les activitats previstes en la campanya anual -el pressupost global de la qual
per a tots els municipis i entitats que en formen part consta en el projecte annex- que es
duran a terme per personal propi pel Consell Comarcal del Baix Llobregat, el qual disposarà
de les qualificacions necessàries per a cadascuna de les seves actuacions; tot i que actuïn
en el terme municipal de l’Hospitalet de Llobregat, aquest personal es troba subjecte
únicament al comandament tècnic dels responsables del Servei de Control de Mosquits.
En situacions excepcionals i de manera justificada, el Consell Comarcal del Baix Llobregat
podrà optar per l’externalització d’alguna de les activitats, si resulta necessari per donar
compliment a les previsions de les mateixes.
CINQUÈ.- En cas que es proposin o sol·licitin actuacions específiques per a noves espècies
de mosquits o altres tipus de plagues, aquestes podran realitzar-se però hauran de ser
prèviament objecte d’un conveni regulador específic o annex al present conveni on es
recullin els detalls i formes de finançament.
SISÈ.- El Servei de Control de Mosquits entregarà als tècnics municipals durant el primer
trimestre de l’any 2021 una memòria tècnica amb els resultats de la campanya i les
previsions per l’any vinent. En qualsevol moment es podrà demanar la informació
necessària i raonable des de l’Ajuntament.
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 al seu Delegat de Protecció de Dades, Microlab Hard
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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).
VUITÈ.- Seran causes d’extinció d’aquest conveni les següents:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

el transcurs del termini previst sense que s’hagi acordat la seva
pròrroga
l’incompliment de les obligacions pactades
el mutu acord entre les parts
la impossibilitat d’assolir l’objecte o la finalitat prevista
decisió judicial declaratòria de la seva nul·litat
qualsevol altre causa prevista a les lleis.

Pel cas d’incompliment per alguna de les parts de les obligacions assumides en aquest
document, la part que es consideri perjudicada podrà exigir de l’altra, mitjançant
comunicació fefaent efectuada amb 15 dies hàbils d’antelació a la data d’efectes de
l’extinció, la resolució del conveni, o bé exigir el seu compliment, procedint-se, als efectes de
l’article 52 de la Llei 40/2015, a la liquidació de les respectives obligacions a fi de determinar
les obligacions i compromisos indemnitzables.
NOVÈ.- En cas que sorgeixin discrepàncies en la interpretació o execució del present
conveni seran resoltes pels òrgans de govern de les parts signatàries i, en darrera instància,
atesa la naturalesa administrativa del present conveni, seran resoltes pel jutjat de l’ordre
jurisdiccional administratiu que correspongui.
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.
I perquè així consti, i en prova de conformitat, el signen i ratifiquen ambdues parts per
duplicat exemplar i a un sol efecte, en el lloc i data indicats a l'encapçalament.”
SEGON.- APROVAR una despesa per import de 17.711,15 euros, amb càrrec a l’aplicació
pressupostaria 06 3110 465.01.00 del pressupost de l’exercici 2020, segons document
comptable RC 200022638, emès per la Intervenció General en data 11/05/2020.
TERCER.- FACULTAR al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d´Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, per signar l´esmentat conveni i tots els documents que puguin portar causa del
mateix.
QUART.- VALIDAR les actuacions i efectes produïts en l´execució del Conveni esmentat,
des del dia 1 de gener de 2020 fins a la data de la seva formalització.
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CINQUÈ.- PUBLICAR la minuta del Conveni, un cop signat, al Butlletí Oficial de la Província
de Barcelona en compliment del que determina l’article 11.3.b) de la Llei 40/2015, d’1
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic i publicar de conformitat amb el preveu l’article
8.1.f) i i) de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació
pública i bon govern, les dades del conveni que es preveu a l’article 14.1 de la mateixa
norma.
SISE.- NOTIFICAR els presents acords al Consell Comarcal de Baix Llobregat.
SETÈ.- 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 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.

SRA. ALCALDESSA
Hi ha algun vot en contra?, alguna abstenció?, per part de Ciutadans i per part de
L’Hospitalet en Comú Podem i Partit Popular.

SRA. SECRETÀRIA
Abstenció?

SRA. ALCALDESSA
Sí. Quedaria aprovada amb el vot favorable, entenc, del PSC i Esquerra Republicana,
d’acord?, i l’abstenció de la resta de grups. Passem a la segona part del Ple.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació el punt 19 de l’ordre del dia, que
s’aprova amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

ACORD 19.- APROVACIÓ PER DEIXAR
L’AUTORITZACIÓ DE COMPATIBILITAT
AJT/32215/2020

SENSE EFECTES, PER RENÚNCIA,
DEL FUNCIONARI SR. S.M., A.

Es dóna compte de l’acord que es transcriu seguidament, i sotmès a votació s’aprova amb
18 vots a favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J.
Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, 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 i Xavier Mombiela Quintero i amb
7 vots d’abstenció dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels
representants de LHECP-ECG, Sra./Sr. Ana M. González Montes i Sergio Moreno Ruiz i de
la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents en el moment de
la votació, estant absents la Sra. Lluïsa Carmona Martínez, regidora del grup polític
municipal d’ERC-AM i la Sra. Núria Lozano Montoya, regidora del grup polític municipal de
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LHECP-ECG, 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 BOP de 13 de juliol de 2020, per la present, proposa al
Ple municipal, l’adopció de l’acord següent:
ATÈS que el Ple en data 25 de gener de 2019 va acordar, concedir al funcionari de carrera
d’aquest ajuntament Alberto Saballs Muelas (agent de la guàrdia urbana), la compatibilitat
per exercir l’activitat privada per compte aliena com a docent en el centre d’oposicions
Eureka amb una dedicació horària de dissabtes de 9:30 a 10:30 hores. Així mateix es
deixava d’abonar en el moment de l’aprovació de l’acord, el factor d’incompatibilitat del
complement específic mentre es mantingués vigent el reconeixement de compatibilitat.
ATÈS que en data 30 de maig de 2020, el referit funcionari va presentar una instància amb
codi E/AJT/40061/2020 adjuntant informe de la vida laboral i la baixa de la Seguretat Social
per l’activitat que tenia reconeguda la compatibilitat i en data 3 de juny de 2020 presenta
una segona instància complementària amb codi E/AJT/40744/2020 sobre dita compatibilitat
adjuntant acord de Ple número de 576, aprovat el 25 de gener de 2019. Per tot això, el Sr.
Saballs Muelas demanava deixar sense efecte la compatibilitat reconeguda en el seu dia i
tornar a recuperar el factor d’incompatibilitat, des de la data de 31 de març de 2020, així
mateix també sol·licitava recuperar el factor d’incompatibilitat entre el període 12/06/19 al
16/09/19, ja que el dia 12 de juny del 2019 el van donar de baixa per fi de contracte i es va
tornar a incorporar el 16 de setembre del 2019.
ATÈS que el règim jurídic aplicable en matèria d’incompatibilitat del personal al servei de
l’administració local el conforma la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’incompatibilitats del
personal al servei de les administracions públiques com a norma bàsica, la Llei 21/1987, de
26 de novembre, d’incompatibilitats del personal al servei de l’administració de la Generalitat
de Catalunya i el Decret 214/1990, de 30 de juliol pel qual s’aprova el Reglament del
personal al servei de les entitats locals.
ATÈS que l’article 14 de la LIPC disposa que no es podrà reconèixer compatibilitat al
personal que ocupi llocs de treball que comportin la percepció d’un complement específic
pel factor d’incompatibilitat o per concepte equiparable.
VIST que el Ple que a l’atorgar la compatibilitat va acordar deixar d’abonar al Sr. Saballs, el
factor d’incompatibilitat del complement específic mentre es mantingui vigent el
reconeixement d’incompatibilitat.
ATÈS que l’article 8.1 g) de Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la
informació pública i bon govern determina que les resolucions d’autorització o
reconeixement de compatibilitat que afectin als empleats públics s’han de fer públiques.
Vist l’informe de l’assessora jurídica del servei de recursos humans, que consta a
l’expedient.
El Ple, a proposta del tinent d’Alcaldia titular de l’Àrea d’Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, i amb el dictamen previ de la Comissió Permanent de Drets i Territori,
ACORDA:
PRIMER.- DEIXAR sense efectes, per renuncia de l’interessat, la compatibilitat per exercir
activitat privada autoritzada, per acord del Ple de 25 de gener de 2019, al funcionari senyor
Alberto Saballs Muelas, reconeixent el dret a tornar a percebre el factor d’incompatibilitat del
complement específic, a comptar de la data del present acord.
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SEGON.- Fer públic aquest acord de conformitat amb el que preveu l’art. 8.1.g) de la Llei
19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
TERCER.- COMUNICAR aquest acord al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Seguretat,
Convivència i Civisme, a la Direcció de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme, a
l’Intendent Major de la Guàrdia Urbana, a la Intervenció municipal, a la Tresoreria municipal,
a la Unitat de nòmines i gestió del Temps, al Servei de Planificació i Desenvolupament dels
Recursos Humans i al Servei d’Organització i Projectes de Millora.
QUART.- NOTIFICAR aquest acord al funcionari interessat i a la Junta de personal
funcionar, 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 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.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
ACORD 20.- DONAR COMPTE DELS DECRETS D’ALCALDIA I LES RESOLUCIONS
DICTADES PER DELEGACIÓ, CORRESPONENTS AL PERÍODE DEL 17 DE JUNY AL 14
DE JULIOL DE 2020, QUE COMPRENEN ELS NÚMEROS DEL 5824 AL 6612.
AJT/2380/2020.
En compliment del que determina l’article 52.1 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de L’Hospitalet, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i publicat en el
Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels decrets dictats
per l’alcaldia i les resolucions dictades pels/per les tinents/es d’alcaldia i regidors/es de
govern en l’exercici de les competències delegades que comprenen del número 5824, de
data 17 de juny, al número 6612, de data 14 de juliol de 2020.
Les relacions dels decrets i resolucions corresponents han estat trameses als diferents
grups polítics municipals. Del seu contingut se’n donen per assabentats/des els membres
de la corporació presents a la sessió.

DESPATX OFICIAL JUNTA DE GOVERN LOCAL
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
del punt 21 de l’ordre del dia i s’obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores
representants dels grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de
membres.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Gràcies. Tots els grups s’han donat per assabentats d’aquest punt.
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ACORD 21.- DONAR COMPTE DELS ACORDS ADOPTATS PER LA JUNTA DE
GOVERN LOCAL CORRESPONENTS A LES SESSIONS 25, 26, 27 i 28, DE 25 DE JUNY
i 1, 8 i 15 DE JULIOL DE 2020. AJT/2403/2020
En compliment del que determina l’article 52.2 del Reglament Orgànic del Ple de
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, aprovat en sessió de 20 de desembre de 2011 i
publicat en el Butlletí Oficial de la Província de 12 de gener de 2012, es dóna compte dels
acords adoptats per la Junta de Govern Local des de l’últim Ple ordinari. Les sessions són
les corresponents als números 25, 26, 27 i 28, de 25 de juny i 1, 8 i 15 de juliol de 2020,
respectivament.
Les esmentades actes han estat trameses als diferents grups polítics municipals, de les
quals se’n donen per assabentats/des els membres de la corporació presents a la sessió.

MOCIONS DELS GRUPS POLÍTICS
MOCIONS CONJUNTES GRUPS POLÍTICS
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 22 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya i el grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú Podem – En
Comú Guanyem.

SRA. ALCALDESSA
D’acord, havíem comentat que faria la presentació la Sra. Lozano. Sra. Lozano té la paraula.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. Avui, els presentem una moció, la iniciativa de la qual, cal agrair a l’Espai de
la Ciutadania, que va contactar amb nosaltres per compartir el seu manifest, que ràpidament
va connectar, primer per separat i després de manera conjunta, amb la sensibilitat dels
grups d’Esquerra Republicana i L’Hospitalet En Comú Podem, pels drets humans sense cap
discriminació per raó d’origen.
Vivim en una societat que permet expressions de racisme institucional i estructural com els
Centres d’Internament per a estrangers, espais d’opacitat i impunitat, llimbs legals on es
priva de llibertat als éssers humans, sense cap resolució judicial que reguli l’exercici dels
seus drets, situant els interns en una condició molt inferior a la de les persones a la presó,
amb una clara regulació de l’exercici i limitació de les seves llibertats.
Una situació públicament denunciada per diverses organitzacions de defensa i protecció
dels drets humans que al igual que el Parlament de Catalunya i bona part dels municipis del
nostre país, han reclamat el seu tancament definitiu, municipis com L’Hospitalet de
Llobregat, amb un clar compromís en el treball per l’eradicació del racisme i la garantia
d’igualtat d’oportunitats a la nostra ciutat.
En aquest sentit, l’Espai de Ciutadania de L’Hospitalet, que reuneix prop de 50 entitats de la
nostra ciutat, ha demanat el tancament definitiu dels CIES a l’Estat Espanyol en general i el
de Barcelona en particular.
Avui els grups municipals d’Esquerra Republicana i L’Hospitalet En Comú Podem, els
portem a consideració, que aquest Ple municipal acordi el seu suport al manifest de l’Espai
de Ciutadania, que planteja, des del rebuig a l’existència del CIES, el seu tancament
definitiu a tot l’Estat, inclòs l’ubicat a la Zona Franca; actualment tancats de manera
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provisional com a resultat de les mesures excepcionals adoptades entorn a la pandèmia de
la Covid–19, i la reobertura del qual hem conegut ara per la premsa, precisament quan
repunten els contagis, en una nova mostra de deshumanització de la política, incapaç de
situar a les persones i els seus drets per davant de qualsevol altra consideració.
En aquest sentit manifesten, que les migracions forçoses i l’exili són conseqüència d’un
ordre social i polític que genera explotació, desigualtat i sotmetiment dels pobles i de les
persones més vulnerables.
Que les polítiques migratòries europees i espanyoles forjant un entramat repressiu sobre les
persones estrangeres de rendes baixes, les quals, com a conseqüència de la crisis, tenen
gairebé impossible regularitzar la seva situació administrativa, dificultant la renovació dels
seus permisos, tant de residència com de treball.
Que es criminalitza a aquelles persones en situació de major vulnerabilitat, persones que
s’han vist forçades a deixar els seus països d’origen amb l’únic objectiu de treballar per tenir
algun futur per a elles i les seves famílies, en molts casos escapant de la violència
provocada per interessos aliens, o a sol·licitants d’asil a qui no es respecten els seus drets
internacionals.
Que les detencions de persones, per l’únic fet de no tenir la seva residència regularitzada,
generen racisme i deriven en la reclusió dels éssers humans en centres construïts
exclusivament per a persones estrangeres, sense haver comès cap delicte sinó simplement
un il·lícit de caràcter administratiu.
Que per tant la pròpia existència dels CIES viola drets i llibertats bàsiques. Cosa que
agreuja les detencions arbitràries, la llibertat de moviment, les restriccions d’accés a la
justícia, maltractaments, deficiències, en general falta d’una adequada atenció
sociosanitària, etc.
Que el govern espanyol construeix aquests centres amb recursos públics, i manté aquests
equipaments repressius, organitza i paga vols de deportació en els que s’expulsa a les
persones immigrants en condicions lamentables.
Que ens sembla inadmissible que després de nombroses denúncies i la mort de persones
com Idrissa Diallo, Jonathan Sizalima, Mohammed Abagui i Alik Manukyan, l’equipament del
CIE de la Zona Franca no es tanqui definitivament, encara que no garanteix el respecte als
drets fonamentals.
I per tot això, es demana l’estricte compliment de la Declaració Universal de Drets Humans, i
en conseqüència, el cessament de la repressió i el racisme, i la reparació a les víctimes.
El tancament de tots els Centres d’Internament per a Estrangers, en especial el de
Barcelona i per tant el desmantellament dels dispositius policials i administratius que
comporten. La fi dels vols de deportació. i la nostra solidaritat amb els veïns i veïnes perquè
cap persona és il·legal!
Voldríem acabar amb aquesta reflexió, cap persona és il·legal però vulnerar els seus drets,
en canvi, sí que suposa un greu incompliment de la legalitat i la regulació internacional dels
drets humans. Posem les persones al centre de la nostra acció política i fem del gènere
humà la nostra pàtria fraterna més enllà de fronteres. Molts 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.

…/…

105

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
El Partido Popular votará en contra de esta moción y nos parecen cuanto menos
arriesgadas algunas de las afirmaciones que se hacen en la exposición de motivos.
Negamos la mayor. Ustedes equiparan extranjería, emigración, y lo equiparan directamente
con racismo y consideran que todas las personas que están en el centro en los CIES, lo
están por su condición de extranjeros o personas emigradas y que el Estado actúa de
manera opresora con ellos. Bajo ese argumento, todos los extranjeros que viven en España
estarían recluidos en los Centros de internamiento para extranjeros y no es el caso, y
salvando mucho las distancias, nos recuerda mucho el argumento perverso que se hace
desde el independentismo, que por ejemplo, que Junqueras está en la cárcel por ser
independista, por pensar diferente.
Nosotros hablamos de un Centro de Internamiento para Extranjeros y deberíamos recordar
que el Partido Popular, a través del gobierno de Mariano Rajoy, fue el primero que
regularizó y protegió la asistencia de inmigrantes con el Reglamento de Centros de
Internamiento de Extranjeros. No digo nada nuevo, cuando desde el Partido Popular
afirmamos que optamos por una inmigración legal, ordenada y vinculada al mercado de
trabajo. A nuestro entender apostar por lo contrario, es favorecer las mafias de tratos de
personas y avocarlas a una situación de exclusión económica y social.
Las personas que están internas en los CIE están siempre bajo el control judicial, y siendo
los jueces de instrucción los que se encargan del funcionamiento de los centros, ofreciendo
así las máximas garantías legales para su estancia en los CIES.
Las medidas de internamiento tiene un carácter cautelar e instrumental, ya que se conciben
como un medio para asegurar el éxito para la posterior repatriación de una persona
extranjera a su país de procedencia.
El mismo Defensor del Pueblo en un informe sobre el estado de los CIE, llegó a la
conclusión que tras visitar diferentes centros, concluyó, como digo, que hay un respeto
absoluto por los derechos humanos.
Podemos entender desde el Partido Popular, que es cierto hacer una reflexión en torno a la
gestión de la viabilidad, la utilidad de los centro CIE, pero nosotros entendemos que las
afirmaciones que se hacen en la moción son demasiado arriesgadas y no las compartimos.
Y por tanto, nosotros entendemos que la solución no es cerrar los CIES, sino que es
mejorable, pero entendemos que el cierre, lo que estaríamos enviando un mensaje muy
peligroso para las mafias, y un efecto de llamada a la migración ilegal, por tanto, nosotros
votaremos en contra. Gracias.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Muchas Gracias Sra. Alcaldesa. Bueno, más de lo mismo, nos llama la atención que los
Comunes atribuyan al gobierno de España, teniendo en cuenta que forman parte de él, la
intención de abrir unos centros represivos, racistas y en el que se violan los derechos y
libertades básicas.
El funcionamiento de los CIE, deben garantizar los derechos fundamentales de los internos
y agilizar la tramitación administrativa que resuelva su estatus en España, para eso están
más o menos concebidos.
Ciertamente se ha recurrido de forma desproporcionada a un instrumento que debería ser
excepcional, que en último recurso debía ser excepcional y si no, siempre hay otras
alternativas y siempre durante el tiempo mínimo imprescindible, obviamente.
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Los CIE son concebidos por la ley y por la jurisprudencia como una herramienta a utilizar
sólo cuando la expulsión sea efectivamente posible y aún en estos casos, como último
recurso, sobre todo si hay otras alternativas.
Vamos a ver, se ha ido documentando porque claro, no todo es perfecto en los CIES.
Documentando problemas en su funcionamiento y violaciones de los derechos humanos,
ciertamente, falta de transparencia, deficiencias en el régimen de comunicación y visitas,
falta de información clara, que acreditan la necesidad de reformas, sin ninguna duda
acreditan la necesidad de reformas en su funcionamiento. En eso podemos estar
absolutamente de acuerdo, tanto con los Comunes, con Esquerra Republicana o con
cualquier otro partido que lo proponga. Para que no se produzcan estas cosas que a veces
se producen y que no debemos permitirlas.
Entendemos que es el gobierno en el que se encuentra Podemos que abre los CIE, y
permítame la licencia, garantizando los derechos humanos, ¿o no? Entendemos eso.
Tengan en cuenta señores de Podemos que están en el gobierno. Ahí tienen mucho que
decir, si no están de acuerdo, deberán apretar con sus ideas, ahí, en el gobierno pero claro,
al final, son corresponsables.
Mire esto, es una herramienta especial para hacer efectiva la expulsión de casos como
sustituciones de penas de privación de libertad, por expulsión, extranjeros expulsados que
han quebrantado la prohibición de entrada en España, casos de riesgos de
incomparecencia, por carácter de comunicación, domicilio, etcétera.
En definitiva es una herramienta que está ahí, y que si se utiliza bien está siendo necesaria,
así que cerrarlos, yo me parece un disparate, porque tiene que haber un tipo de herramienta
que garantice todo lo que hemos explicado aquí, y al mismo tiempo, si es cierto,
entenderíamos y debemos entender que deben ser más humanos y que se debe atender a
una reforma para garantizar, que nadie se ha quejado, vamos en definitiva, que los
derechos humanos se cumplan al 120 por ciento, si es posible.
Así que votamos en contra porque no adelantamos nada con cerrar los CIES sino al
contrario, dejar en la calle un problema que al final no es bueno para nadie. Votaremos en
contra.

SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Bé, en definitiva, alguns arguments ja s’han apuntat. El nostre grup
municipal també votarà contràriament aquesta moció, donat que considerem que aquests
tipus d’instruments forma part del sistema de control de fluxos migratoris i que a més tenen
la seva arrel, la seva estipulació, compromisos dels quals Espanya és signant, que emanen
dels acords Schengen i ratificats posteriorment en diferents directives i també en els
posteriors acords de Lisboa. En definitiva formen part, també segurament, amb moltes
mancances en ocasions, però d’una política comuna a l’espai europeu.
A banda, considerem que la moció no fa referència a quines alternatives es podrien
plantejar, segurament en aquest espai pot tenir cert recorregut, la proposta, però
evidentment, si no posem sobre la taula quines altres alternatives en substitució d’aquest
instrument, entenem que no es pot tirar endavant aquesta moció i resumidament aquesta
seria el posicionament del Partit Socialista. Gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Referent a la moció, lamentar que la dreta i el partit dels
socialistes, rebutgin aquesta moció, impulsada, és a dir, per l’Espai de Ciutadania.
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Les persones immigrants no són il·legals, són persones, són éssers humans, com tots
nosaltres. Els CIE són el Guantánamo de l’Estat espanyol, és la màxima expressió del
racisme institucional i en una societat democràtica no podria haver, i no hi hauria d’haver, ni
existir, espais on es vulneren els drets de les persones i espais clarament racistes.
Per aquest motiu, és molt important i exigim perquè també afecta al Partit dels socialistes en
diferents institucions, que es tanquin aquests CIES i reclamem al govern de l’Estat espanyol
que tanquin de manera immediata, perquè estan vulnerant els drets humans.
No podem denunciar el què passa fora de les nostres fronteres i no ser impecables amb la
nostra realitat. No podem tancar els ulls davant d’aquesta realitat en aquest centre que van
contra la dignitat humana i que priva de llibertat a les persones solament perquè estan en
una situació administrativa irregular.
Hem de tancar aquests centres de la indecència, així ho ha demanat el Parlament de
Catalunya, així ho demana el municipalisme, en diferents ajuntaments del nostre país i així
ho demana, sobretot, el teixit social de tot el país i el teixit social de la nostra ciutat.
Perquè nosaltres no volem ser còmplices d’aquesta vulneració de drets humans i demanem,
i així ho farem sempre, el tancament dels CIES, tal i com reclama la societat civil de la
nostra ciutat, a la qual li donem les gràcies per aquesta iniciativa i donar-nos l’oportunitat als
Comuns, L’Hospitalet En Comú i Esquerra Republicana de Catalunya, de poder presentar
aquesta iniciativa i posar veu a la seva demanda.

SRA. ALCALDESSA
Faríem el posicionament i quedaria amb el vot contrari del PSC, de Ciutadans i del Partit
Popular i a favor dels que han proposat la moció, per tant quedaria rebutjada.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 22, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 22 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 22.- DE SUPORT AL MANIFEST DE L’ESPAI DE LA CIUTADANIA PEL
TANCAMENT DEFINITIU DEL CIE DE BARCELONA. AJT/37944/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, i sotmesa a votació es rebutja
amb 19 vots en contra dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez,
Francesc J. Belver Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar
Ramírez Pérez, Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M.
Ángeles Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González i amb 8 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i
Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier
Mombiela Quintero i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya; assistents presents en el moment de
la votació.
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MOCIONS INDIVIDUALS
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 23 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya.

SRA. ALCALDESSA
Aquí hi havia una esmena que presentava la Sra. Lozano “in voce”.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Plantejàvem una modificació de l’acord segon, en el sentit de que no
plantegés només una derogació, si no un canvi de model de relacions laborals que
impliqués la substitució de la normativa, la derogació de la qual plantejava la moció
inicialment, per ser substituïda per una nova normativa que garanteixi el dret a un treball
digne i també que garanteixi l’existència d’un espai català de relacions laborals. Gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Ara passaríem la paraula, que en aquest cas, és el Sr. Garcia, per dir simplement sí o no, si
accepta aquesta esmena.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Acceptem l’esmena.

SRA. SECRETÀRIA
Perdona Alcaldessa, agrairia que es tramités el text concret de l’esmena, perquè jo no
disposo d’ell.

SRA. ALCALDESSA
D’acord.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Perdó, se li ha enviat per correu electrònic a la Sra. Secretària.

SRA. SECRETÀRIA
A la bústia de secretaria perquè a la meva bústia no.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Segurament a secretaria. L’envia la nostra secretària del grup municipal.

SRA. SECRETÀRIA
No hi és senyora.
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SRA. ALCALDESSA
En tot cas, demanaria, perquè quedi constància i perquè tots sapiguem de què estem
parlant, si pot fer lectura de l’esmena, li agrairíem, Sra. Lozano, o Sra. González, podem fer
la lectura.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Si cap problema, un momentet que recupero el text literal, que obro l’arxiu i li donem lectura,
un momentet només. Quedaria de la següent manera:
“Instar al govern espanyol a fer un canvi en profunditat del model de relacions laborals amb
la derogació íntegra de la Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo i la seva substitució per una nova normativa que garanteixi
el dret a un treball digne i impulsi un mercat de relacions laborals”.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, ara queda com a mínim, queda constància a l’acta i no sé si tot els portaveus o
totes les persones que s’han posicionat, tenen ben interioritzada l’esmena que s’ha produït,
però, en tot cas, és la que ha acceptat el grup d’Esquerra.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Si volen puc compartir el text a través del xat si simplifica les coses.

SRA. ALCALDESSA
Sí, crec que sí.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí? Els hi sembla? Doncs ara mateix el poso.

SRA. ALCALDESSA
Perfecte. Sr. Garcia ara sí té el seu temps per presentar la moció.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Portem anys dient les diferents forces progressistes,
d’esquerres, sindicals i socials que cal derogar la reforma laboral. Portem també molts
mesos dient que aquesta crisi social i econòmica no pot ser pagada, una vegada més, per
les classes populars i pels treballadors i treballadores.
Però quan toca fer realitat, allò que es deia en campanya, quan toca fer realitat, allò que els
diferents grups polítics que van donar suport a la investidura de Pedro Sánchez, la urgència
desapareix, ja no és una prioritat i sembla que per part del Partit socialista, tampoc vol
derogar la reforma laboral del Partit Popular.
Derogar la reforma laboral és urgent perquè els problemes que crea aquesta reforma són
molts greus. La reforma laboral és una de les grans responsables de la precarietat laboral.
Avui el treball és de pitjor qualitat, més inestable, menys segur i pitjor pagat.
La reforma laboral ha significat més acomiadaments, que han estat més fàcils i més barats.
La reforma laboral també va significar fer EROS no pactats amb els treballadors i la reforma
laboral, en lloc de crear llocs de feina estables, ha creat més temporalitat amb sous més
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baixos, quan el nivell de vida no ha fet més que augmentar en els darrers anys.
Avui en aquesta crisi econòmica i social que estem vivint degut a la crisi sanitària de la
Covid-19, hem de ser capaços d’una vegada en aquest plenari, que calen polítiques
valentes al servei de les classes populars, perquè aquesta crisi no la paguin els de sempre.
I per fer-ho possible també cal derogar aquesta reforma laboral, per fer una nova legislació
més justa i més moderna que defensi el dret a un treball digne i que garanteixi els drets
socials i laborals de les treballadores i treballadors.
Avui aquesta reforma laboral, per exemple, està sent utilitzada contra els treballadors i les
treballadores de Nissan, perquè des de la reforma laboral del 2012, l’empresa no té que
demanar autorització prèvia a l’administració a l’hora de presentar un expedient de
regularització del treball. Per tant, aquesta reforma laboral va contra els interessos de les
treballadores i dels treballadors.
Per aquest motiu des d’Esquerra Republicana de Catalunya el què demanem en aquest Ple,
com hem demanat anteriors vegades en aquest ajuntament, demanem la derogació de la
reforma laboral, perquè és una llei que va en contra dels drets dels treballadors i les
treballadores i és una llei que hem de substituir per una nova normativa que defensi els
drets socials i els drets de les treballadores i treballadors de Catalunya i d’arreu de l’Estat.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé, gràcies Sr. Garcia. Ara farem una ronda per a tots els grups. Comencem per la Sra.
Esplugas, del Partit Popular.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Sí gracias, Sra. Alcaldesa. Des del Partido Popular no sabemos si es mejor derogar el
gobierno de la Generalitat directamente, que no más que la reforma laboral.
A nuestro entender, según se hacen afirmaciones en la exposición de motivos de la moción,
echar la culpa de la desindustrialización, de falta de industria, no me sale ahora mismo la
palabra, la falta de industria, la achacan a la reforma laboral que a nuestro entender es
irresponsable seguramente porque las causas están mejor en las negligentes políticas que
ha llevado a cabo el gobierno de la Generalitat, más que en la reforma laboral.
El proceso, el mal llamado procés no ha ayudado en nada a mejorar nuestra economía y
nuestro tejido productivo, y a generar un clima de seguridad laboral para los trabajadores y
seguridad jurídica para las empresas que querían implantarse en nuestro territorio. Es más,
desde que empezó el procés, miles y miles de empresas se han marchado de Catalunya
hacia otros puntos del territorio español, con la misma reforma laboral. Por tanto, nosotros
entendemos que no es una cuestión de la reforma laboral que también se puede mejorar,
como todo en la vida, pero sí que está en cuestión, la gestión que se ha hecho, la negligente
gestión que se ha hecho por parte de la Generalitat de Catalunya.
La reforma laboral fue aprobada por el gobierno del Partido Popular en un momento muy
concreto de la crisis económica que vivimos hace unos años, en un momento muy delicado,
en aquel momento nuestro mercado laboral era muy rígido y necesitaba ajustes en el
mercado para flexibilizar los despidos para poder hacer frente a una mejor gestión del
mercado laboral y por tanto, nosotros desde el Partido Popular, consideramos que esa
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reforma laboral era necesaria y ha sido positiva para el conjunto nacional.
El primer objetivo era romper con la rigidez del mercado de trabajo y como consecuencia de
esa rigidez hasta hora eran los trabajadores temporales los que pagaban las consecuencias
de la crisis.
A nuestro entender, el Partido Socialista y ahora Unidas Podemos han implementado partes
de esa reforma laboral, fue precisamente en la reforma del gobierno del Partido Popular que
se hicieron efectivas esas medidas de flexibilidad que han permitido ahora pues a miles y
miles de personas poderse acogerse a esos ERTES y no tener que ir directamente a una
situación de desempleo.
Cuestión a parte será si el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha cumplido y va
pagando esos ERTES, pero la medida fue implantada por el gobierno del Partido Popular.
Nuestra duda es que el Partido Socialista y Unidas Podemos en el gobierno de España se
comprometieron y vendieron su alma al diablo con Bildu para hacer la reforma laboral y
nosotros entendemos que ahora mismo, eso no se va a poder cumplir y una vez haya
firmado la aprobación del Estado de Alarma, cuyo peaje era la reforma laboral, ya el Partido
Socialista dio buenas muestras de que no se iba a poder llevar a cabo.
En cualquier caso, desde ayer nosotros nos encontramos en una situación, en la que
Europa ahora pues con el rescate que hemos conseguido muchísimos millones para
España pero esos millones no son gratis, sino que deberemos hacer unos ajustes que
vendrán marcados por Europa y que realmente se necesita ahora más que nunca la
flexibilización del mercado laboral.
Por tanto el Partido Popular votará en contra de esta moción. Gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. La globalització neoliberal ha utilitzat com a eina per obtenir guanys
il·limitats, la falta de regles del joc al món del treball, i ha destruït gran part de les
regulacions laborals.
Les treballadores d’aquest país vivim immerses en un procés de precarització del treball
assalariat que té l’origen en la capacitat de les empreses d’actuar globalment, fragmentar
les relacions laborals, dificultar la capacitat dels treballadors i treballadores, d’actuar i
negociar col·lectivament i, alhora, esquivar i condicionar a la baixa els marcs de regulació
dels estats.
A l’Estat espanyol, que ha estat un dels principals laboratoris neoliberals dels últims anys,
les reformes laborals, però molt especialment les dues últimes, han estat una autèntica
màquina de destrucció massiva d’ocupació i han actuat com la major piconadora de drets
socials i laborals dels darrers 30 anys.
Davant del fracàs d’aquest model basat en la desregulació, la precarietat i els baixos costos
laborals, L’Hospitalet En Comú Podem apostem per crear treball digne, estable, segur, de
qualitat i amb drets.
La imposició de reformes legals que han provocat forts desequilibris en les relacions
laborals, han augmentat la capacitat d’imposició de les empreses, segurament és això el
què el Partit Popular entén per èxit de la reforma laboral, i han afeblit el sistema de convenis
col·lectius amb conseqüències com la destrucció massiva de llocs de treball, la precarització
extrema de drets i condicions laborals i la disminució preocupant dels salaris; juntament amb
unes retallades de l’estat del benestar que s’han traduït en una reducció dramàtica del salari
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indirecte, és a dir, els serveis públics i diferit de les pensions de les classes populars, amb
els efectes per totes conegut, han situat a una part important de la població en risc
d’exclusió social.
Davant aquesta situació cal un canvi en profunditat en l’orientació del model de relacions
laborals. Però no és suficient amb la simple derogació de la reforma, que de no ser
substituïda per una nova normativa, donaria lloc a un buit legislatiu que deixaria
absolutament desemparades milions de treballadores en aquells aspectes no regulats pels
seus respectius convenis col·lectius, precisament en atenció a l’existència d’una regulació
legal.
Per aquest motiu, els hi proposàvem afegir un nou acord, referent a les següents qüestions,
poder superar les reformes laborals per injustes i inútils i substituir la normativa actual per
una llei que garanteixi el dret a un treball digne i impulsi un marc català de relacions
laborals. Que defineixi un sistema garantista en matèries com la igualtat a l’accés a
l’ocupació, relacions laborals, salaris, formació professional, contractació, organització del
treball, acomiadament o negociació col·lectiva, entre d’altres. Que reformi el sistema de
pensions per garantir un sistema de pensions dignes per a tothom, no en el sentit que estem
llegint aquests dies en la premsa, si no en el sentit de garantir els drets de les persones més
desfavorides, superant així les reformes del sistema públic, incrementant la pensió mínima
contributiva fins al salari mínim interprofessional, derogant la reforma de les prestacions i
subsidis de desocupació.
Per L’Hospitalet En Comú Podem només retornant el dret laboral a la seva autèntica raó de
ser, el restabliment del desequilibri entre treballador i empresari, les dues parts en una
relació laboral, serà possible una societat més humana i inclusiva.
En base a les consideracions anteriors, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte a aquesta proposta de moció. Moltes gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. En relación al punto 23 del orden día, moción proponiendo la derogación
de la reforma laboral, vamos a posicionarnos.
Ya sé que la dinámica de los partidos a veces sobrepasa la necesaria reflexión crítica que
todos y cada uno de nosotros debería hacer sobre cualquier propuesta que salga del seno
de nuestras organizaciones.
Así pasa que en los últimos 5 años, el tiempo que llevo en política, ustedes vienen
presentando de forma periódica, en este plenario, la cantinela de la derogación de la
reforma laboral, la que acometió en el 2012 el PP y la que había acometido previamente en
el 2010 el PSOE.
Miren, cada cual tiene su opinión sobre cualquier tema y con más o menos argumentos
intenta defenderla. El problema es que cuando un posicionamiento choca con la dura
realidad y la miopía les impide ver lo absurdo de la propuesta, pasa lo que pasa y es que
ustedes presentan una moción en la que la parte resolutiva no tiene ningún sentido.
En primer lugar, me gustaría recordarles una premisa y es que todo texto refundido, y les
recuerdo que el decreto legislativo que regula el estatuto de los trabajadores lo es, como
decía, todo texto refundido deroga las leyes cuyos textos refunden, es decir, lo repito,
derogan las leyes que incorporan en su texto refundido.
Como ustedes saben, el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, aprobó el texto
refundido del estatuto de los trabajadores; es decir, refundieron todos los textos vigentes
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anteriores, les reitero, incorpora la parte de la reforma de 2010, que realizó el PSOE que
aún permanecía en vigor y la reforma introducida por el PP, a través del Real Decreto Ley
3/2012; como digo, al incorporarlos inmediatamente quedan derogadas dichas normas.
Lo recalco porque las reformas laborales del 2010 y del 2012 ya están derogadas, lo que sí
hace innecesaria de forma absoluta, la parte resolutiva de la moción, absolutamente
innecesaria, ya están derogadas. El problema es que ustedes se equivocan de Ley, pero
ahora entraremos. Con esto debería ser suficiente para que ustedes optaran por retirar la
moción, pero como dudo que lo hagan, me permitirán que profundice un poquito en su
incoherencia.
Se equivocan ustedes de norma, sí se equivocan, su moción debería girar, si acaso, en
torno de la derogación de los correspondientes artículos del vigente y actual estatuto de los
trabajadores, que está regulado en el Real Decreto Ley 2/2015, de 23 de octubre, pero no,
se empecinan ustedes en identificar leyes con partidos políticos y sí se hacen un lío, y no lo
digo gratuitamente y dónde se lían. Vamos a empezar en el punto segundo, la parte
resolutiva, solicita que se derogue la reforma llevada a cabo por el PSOE en el 2010, pero
como ya les he comentado se refieren a la Ley 35/2010, de 17 de julio, que ya está
derogada.
Pasemos al otro punto, que mire, ahora la verdad es que En Comú Podem les han echado
una mano y casi lo arreglan, pero no, se vuelven a equivocar, y al hacer referencia a la ley
35/2010, la vuelven a liar porque esa ley está derogada.
Entonces al final, para sorpresa de propios y extraños, resulta que el punto uno en su
redacción inicial lo que venía a plantear era la derogación solo de un artículo del actual y
vigente estatuto de los trabajadores que se refiere a la regulación del despido colectivo y
eran incapaces ustedes, los de Esquerra Republicana, los ponentes originales de la moción,
de darse cuenta de que al no plantear ninguna otra modificación y ser una propuesta
legislativa posterior a la del PSOE, lo que están haciendo ustedes es admitir que siguieran
vigentes modificaciones que había introducido el PP, la negociación colectiva es decir, la
primacía de los convenios de empresas sobre los sectoriales, la limitación de la
autoactividad de los convenios colectivos, la reducción de las indemnizaciones por despido
improcedente, la conversión de las ETT en agencias de colocación privadas, etc. Es decir,
se habían posicionado ustedes en la mayoría de la reforma al lado del PP, han visto ustedes
esto de la derecha y las izquierdas, al lado del PP.
Ahora les ha venido a echar una mano En Comú Podem y han mejorado un poco el texto, la
verdad no le voy a decir que no, a pesar del error en la referencia de la legislación a la que
se refiere, es decir, a Ley 35/2010, mire es que ya está derogada, sobra ese apartado.
Y luego, claro, la parte resolutiva en la que añaden que la sustitución por una normativa que
garantice el derecho a un trabajo digno, impulse en un marco legal de relaciones laborales,
mire la verdad o ustedes precisan un poquito más o estamos perdidos.
Es decir, es una moción que no se sostiene por ningún sitio y por tanto votaremos
absolutamente en contra. Muchas gracias.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Gracias Alcaldesa. Buenos días a todos. Mire una de las prioridades del gobierno de
España es la lucha contra la precariedad del empleo. Es la lucha también contra los bajos
salarios y la búsqueda de la dignificación de las condiciones de trabajo, y estas prioridades
se han transformado en acciones de gobierno y le voy a dar unos ejemplos, porque creo
que es bueno a veces, refrescar la memoria.
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Se ha ejecutado un plan director con un trabajo digno que ha permitido la transformación de
contratos temporales a indefinidos, se ha aprobado un mayor incremento en término reales
del salario mínimo interprofesional, se ha situado en 900 euros al mes y 14 pagas.
Se ha incrementado en un 2,5 % el sueldo de los funcionarios y funcionarias y se ha fijado
en 1.071 €/mes, el salario mínimo del personal laboral de la función pública.
En el ámbito de la lucha contra la brecha de género en el mercado laboral se han ampliado
los permisos por nacimiento y cuidado del menor para equiparar progresivamente a ambos
progenitores.
También se ha aprobado un plan de choque para el empleo joven, que incluye 50 medidas y
se ha dotado con 2.237 millones de euros. También hay un plan de retorno dotado con 23
millones para 24.000 jóvenes durante 2 años. Y también se ha recuperado el subsidio por
desempleo para mayores de 52 años.
Se ha establecido también la obligación del registro horario, para evitar el fraude en los
contratos, aquí la verdad es que estaría bien que la Generalitat, que ha desmantelado ese
departamento de inspectores, pusiera otra vez inspectores en la calle para revisar e
inspeccionar las empresas que cumplen con las normativas.
También, sigo, se ha recuperado la posibilidad de que los convenios colectivos establezcan
una edad de jubilación obligatoria, posibilidad que se había negado en la reforma laboral del
Gobierno del Partido Popular de 2012.
También se han recuperado las cotizaciones sociales para las cuidadoras, la mayoría
inmensamente mujeres como parte del Sistema Nacional de atención a la Dependencia. Y
también se ha aprobado el programa Reincorpora-te para parados de larga duración que
incluye, entre otras cosas, la reserva de más del 5% de las contratas públicas a parados de
larga duración.
Les enumero todas estas acciones porque de verdad que no duden desde el inicio, que el
Partido Socialista ha sido siempre el partido que ha llevado a cabo en este país las
transformaciones sociales para la mejora de los trabajadores y de las trabajadoras, así
como de las personas más desfavorecidas.
Por tanto, que quede claro que el Partido Socialista nunca va a renunciar a introducir todos
los cambios legislativos y llevar a cabo todas las acciones, que sean necesarias para
mejorar las condiciones de trabajo de nuestros ciudadanos, y en este empeño, sin duda,
está la derogación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del Partido Popular de
2012.
Pero esa derogación se debe hacer cuando ya tienes preparado otro marco legal a nivel
laboral para poder derogarla y establecer a la vez estas nuevas normas en materia laboral.
A día de hoy, existe una mesa de diálogo donde están sentados sindicatos y patronales y
donde el gobierno ha expresado su intención de elaborar un nuevo estatuto de los
trabajadores, que responderá a los nuevos retos en un mundo globalizado, digital, y ahora
mismo también diferente a raíz de esta crisis sanitaria, que nos garantice un nuevo marco
de derechos para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Es por ello, al existir esta mesa de diálogo social donde ya se está haciendo este trabajo, el
posicionamiento del Partido Socialista será abstenerse en esta moción. Gracias.
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SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Molt breu, sento al Partit Popular i no sap més que parlar del
monotema que és el tema del procés. Les polítiques del Partido Popular, li recordo a la Sra.
Esplugas, han significat més precarietat laboral i més pèrdues de llocs de treball i el què ha
fet mal a l’economia, per exemple, ha estat la corrupció estructural del govern del Partit
Popular amb més de 1.000 imputats i 1.000 condemnats per casos de corrupció.
I una dada, que el PIB de Catalunya és superior al PIB de l’Estat espanyol. Per tant,
l’economia a nivell de Catalunya funciona i funcionaria encara millor si tinguéssim tos els
recursos i totes les infraestructures encara pendents de l’Estat espanyol com el corredor
mediterrani.
I referent a Ciutadans, ha manifestat que la reforma laboral diu que ja està derogada, és a
dir, jo crec, ens hem assabentat en aquests moments, que aquesta reforma laboral del Partit
Popular ja no existeix. Malauradament no és així, la realitat és que la reforma laboral està en
vigor, està més viva que mai, i està provocant greus problemes als nostres treballadors i a
les nostres treballadores, en que l’acomiadament és més econòmic i el treball és més
inestable, més precari i menys segur i el Partit dels socialistes, és a dir, avui, amb aquesta
abstenció em sorprèn.
Ha estat tota la campanya dient que derogaria la reforma laboral des del primer minut, i a
l’hora de la veritat vostès voten en una mateixa votació dues coses diferents i avui vostès
fan un pas que no acabem de comprendre, perquè fa poc votaven, quan no estaven al
govern de l’Estat espanyol, a favor de derogar la reforma laboral i avui s’abstenen.
El què volen els ciutadans i les ciutadanes és que es derogui aquesta reforma laboral que
afecta als drets de les treballadores i treballadors, i aquest és un compromís de les diferents
forces polítiques que van donar suport a aquest govern i per tant, el què exigim és que de
manera immediata es derogui aquesta reforma laboral que afecta als treballadors i
treballadores i que està afectant, per exemple, als treballadors de la Nissan, perquè aquest
plenari, per exemple, va fer una declaració perquè es garanteixi els seus llocs de treball.
Garantir els llocs de treballs passa per derogar alguns articles que afecten a aquest àmbit.
Per tant, demanem coherència al Partit dels socialistes. Lamentem que s’abstinguin en
aquesta moció, que l’únic que demanàvem és derogar una reformar laboral, crear un nou
marc, diguem-li laboral que defensi els drets dels treballadors i treballadores i un treball
digne.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. Vamos a ver, Sr. García, no tergiverse las palabras que he dicho, vamos
a ver, ustedes proponen una moción en la que hacen referencia a una legislación y yo les
he dicho que era la referencia a esa legislación está mal hecha, porque esa legislación está
derogada. Porque hay un nuevo texto que recoge parte de los artículos de una y la totalidad
de la otra.
Entonces, no tergiverse lo que he dicho. Lo que le he comentado es que la moción está mal
hecha, para que aprendan a hacer las mociones, que aprendan a leerse lo que hacen y en
función de eso lo presentan y a lo mejor hasta puede que la apoyemos. Es más, ya verá
usted que hasta incluso que apoyamos algunas que ha presentado.
Así que no tergiverse las palabras del resto de ponentes, usted defienda su sección de la
mejor manera que pueda y deje que nosotros defendamos la nuestra y no tergiverse lo que
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decimos. Muchas gracias.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Para contestar a Toni García de Esquerra Republicana, decirle que yo entiendo que ahora
mismo no quiera que los diferentes puntos de vista y los diferentes grupos municipales le
recordemos a los representantes de Esquerra Republicana por sus vergüenzas y es que el
procés ha sido letal para la economía catalana y lo único que saben es freírnos a impuestos,
porque lo que hacen es desviar dinero público para el procés y lo tienen que suplir con el
aumento de los impuestos a los catalanes y a las catalanas. Por tanto, yo entiendo que no
quiera que yo esté hablando todo el día del procés, pero es que realmente hay que decirle
las verdades, es que el procés no solamente ha sido letal para la sociedad catalana, sino
también para la economía catalana.
Claro, cuando ustedes hablan de la gestión y de las pocas herramientas que tienen ustedes
como país para llevar a cabo la gestión por parte de la Generalitat, yo ahora mismo, es que
ustedes me lo está poniendo a huevo, Sr. García, solamente hay que ver la negligente
irresponsable inutilidad de la gestión del gobierno de la Generalitat al frente de la crisis del
Covid. Por tanto, ¿qué me está contando usted?, ¿que no tiene herramientas?, cuando las
tienen no las utilizan o las desvían para cosas que no son necesarias. Por tanto, más
responsabilidad, mejor gestión y menos tonterías con el procés y a poner aquí ayudas a
todos los catalanes y las catalanas.

SRA. RAMÍREZ PÉREZ (PSC)
Gracias Alcaldesa. Mire Sr. Toni García, derogar sin consensuar un nuevo marco legal es
un error y lo que está haciendo esta mesa social es dialogar. Este gobierno está dialogando
con todos los agentes para llegar a un nuevo acuerdo, a un nuevo estatuto de trabajadores
que defienda a los trabajadores y trabajadoras, por tanto, eso es coherencia y eso es
gobierno. Usted estese tranquilo porque la coherencia la aplicamos en todo aquello que
hacemos.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Per tancar. Sra. Esplugas, el què és letal per a la econòmica catalana i per a la economia
espanyola, és la seva reforma laboral, que fa perdre drets als treballadors i la seva corrupció
que espanta les inversions, perquè són el partit més corrupte i no ho diu Esquerra
Republicana, ho diuen sentències judicials, que el Partit Popular és una organització
corrupta.
I Sra. Rocío, nosaltres volem fets i no paraules i per tant, és urgent que el seu govern a
l’Estat espanyol derogui aquesta reforma laboral, i mentre estableixen aquesta taula de
diàleg, que esperem que no es demori, perquè els sindicats estan d’acord en derogar
aquesta reforma laboral, els seus socis, al govern de l’Estat espanyol, també li demanem
que al menys els retreguin l’evidència d’alguns articles que afecten per exemple, és a dir, a
EROS, que estan fent a l’àmbit per exemple de la NISSAN, que vostè coneix bé i coneix
molt concretament perquè s’ha reunit amb els treballadors i les treballadores i a més han
presentat una moció en aquest plenari.
Per tant, fets i no paraules, i el què demanem és que es derogui de manera urgent aquesta
reforma laboral.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Procedim a la votació de la moció, tenim vots en contra, em consta que voten en
contra el Partit Popular i Ciutadans. Abstenció del grup socialista i a favor Esquerra
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Republicana i L’Hospitalet En Comú Podem. Per tant quedaria aprovada amb 8 vots a favor;
5 en contra i amb 14 abstencions.

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

MOCIÓ 23.- PROPOSANT
AJT/37935/2020

LA

DEROGACIÓ

DE

LA

REFORMA

LABORAL.

Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra. Núria
Lozano Montoya, regidora del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú Podem – En
Comú Guanyem, i acceptada pel grup proponent, que es transcriu seguidament.
La moció sotmesa a votació s’aprova 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 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 i amb 5 vots en contra dels representants de
Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas
González; assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Atès que l’Estat Espanyol pateix un procés de desindustrialització, amb conseqüències
econòmiques i socials.
Atès que des de l’inici de l’anterior crisi econòmica de 2008, la indústria comptava en l’Estat
espanyol amb més de 3 milions de persones ocupades. Una dècada després, aquesta xifra
ha caigut a 2,7 milions. En paral·lel, el sector anomenat ‘serveis’ ha crescut la seva
ocupació en 770.000 persones, que malauradament pateixen unes condicions laborals,
salarials, de temporalitat i d’economia submergida, molt pitjors.
Amb totes aquestes circumstàncies, ens ha arribat la crisi sanitària de la COVID-19 que, a
més, està donant pas a una nova crisi econòmica i social de gran magnitud. El teixit
productiu es pot veure molt seriosament compromès pels efectes de la pandèmia.
Atès que les previsions en l’àmbit econòmic preveuen caigudes de l’11% del PIB, i les més
catastròfiques parlen d’un 13% amb la destrucció del teixit empresarial que això pot
comportar.
Aquest escenari ja es comença a concretar. Amb el pas dels dies ens arriben informacions
sobre tancaments definitius de negocis, empreses que estan aplicant ERTOs i que
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difícilment podran recuperar el seu nivell productiu, etc.
Emmarcat en aquests dos contextos, per una banda el procés de desindustrialització
històrica i per una altra les greus conseqüències de la crisi de la COVID-19, en les darreres
setmanes ha saltat una notícia catastròfica: la intenció de tancar les plantes a Catalunya de
la corporació NISSAN-RENAULT-MITSUBISHI amb l’amenaça de pèrdua de més de 3.000
llocs de feina directes i uns 20.000 indirectes. Això a més d’un drama social, suposa un
perjudici irreparable al teixit productiu i industrial català.
Les Reformes Laborals del 2010 i 2012, dels governs del PP i PSOE, lluny de fomentar el
creixement i l’ocupació de qualitat, van aconseguir abaratir els salaris, facilitar els
acomiadaments i incrementar la precarietat laboral de milers de persones. Van suposar el
debilitament de la negociació col·lectiva i una pèrdua de drets socials i laborals provocant
encara més precarització de la classe treballadora.
Vist que l’alta taxa d’atur i la baixa qualitat dels nous llocs de feina que es generen sota la
reforma laboral amb salaris baixos, produeixen baixes cotitzacions a la Seguretat Social i
una significativa reducció d’ingressos fiscals. L’alta taxa de temporalitat en les noves
contractacions agreuja encara més la tendència negativa dels ingressos per cotitzacions.
Atès que l’article 18.3 del reial Decret llei 3/2012, de 10 de febrer de mesures urgents per a
la reforma del mercat laboral, reformula l’article 51 de l’Estatut dels Treballadors relatiu als
acomiadaments col·lectius, ampliant les causes econòmiques i organitzatives que permeten
dur a terme aquestes extincions massives de contractes de treball, elimina l’obligació
empresarial de justificar raonablement les mesures adoptades i el que és especialment lesiu
suprimeix el pas previ de l’autoritat laboral competent, com a requisit previ abans dels
acomiadaments, així al no ser necessari l’acord amb els representants dels treballadors es
debilita el paper d’aquests agents socials.
Les conseqüències de les reformes laborals i especialment permetre que les empreses
lliurement i de forma unilateral puguin acomiadar col·lectivament van tenir efectes clars molt
ràpidament: Durant el primer semestre de 2012 els EROs no pactats amb els representants
dels treballadors i treballadores van augmentar d’un 567%.
Algunes entitats socials i sindicats ja han alertat que en la situació actual, creix el temor que
moltes empreses aprofitin aquest marc legislatiu per a prendre decisions sense tenir en
compte les responsabilitats socials que els hi correspon i buidar de contingut el tan citat
“diàleg social”. La desprotecció que pateixen els treballadors i treballadores ens apropen a
una situació propera a l’acomiadament lliure.
Atès que hi ha una majoria social i sindical reclama la derogació urgent de la Reforma
Laboral i el desenvolupament de polítiques actives de creació i ocupació de qualitat.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya adopta els següents
ACORDS.
Primer.- Instar al Govern Espanyol a derogar l’article 18.3 del “Real Decreto-Ley 3/2012 de
10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral por el que se
modifica el artículo 51 del estatuto de los Trabajadores”.
Segon.- Instar al Govern Espanyol a fer un canvi en profunditat del model de relacions
laborals, amb la derogació íntegra de la “Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas
urgentes para la reforma del mercado de trabajo” i la seva substitució per una nueva
normativa que garanteixi el dret a un treball digne i impulsi un marc Català de relacions
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laborals.
Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV de l’Hospitalet, a la Intersindical CSC, CC.OO, UGT i CNT
de l’Hospitalet, a tots els sindicats de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a PIMEC, AEP i AEBALL
de l’Hospitalet. A la Cambra de Comerç de Barcelona. Al Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya i al Ministerio de Trabajo y Economía
Social.”
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.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per a la seva presentació, em sembla que té la paraula el Sr. Coque García.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sobre aquesta moció per a la implantació d’una xarxa de mobilitat activa, volem apuntar que
l’hegemonia del vehicle privat té un impacte directe sobre l’urbanisme de les nostres ciutats,
però també sobre la salut i la qualitat de vida de la ciutadania, amb efectes com la
contaminació, amb un major risc de patologies respiratòries i un augment de la mortalitat.
També un augment de les temperatures, amb el fenomen conegut com illa de calor,
especialment greu en ciutats com la nostra amb molt d’asfalt i poc verd, i també el
sedentarisme, que afecta a prop del 50% de la població i per això també és tan important
l’activitat física moderada, com caminar o anar en bicicleta.
La situació provocada pel Covid ens ha ensenyat les limitacions de la nostra ciutat. Cal
repensar la ciutat, també l’urbanisme, i el repartiment modal dels transports. Necessitem de
manera urgent guanyar espai per garantir sortides segures al carrer, però també per
guanyar en salut i qualitat de vida. Lamentablement els talls de carrers que ha fet
l’Ajuntament durant tres caps de setmana, han estat molt insuficients i bastant deficients.
Des d’Esquerra Republicana proposem un seguit de mesures per implantar una xarxa de
mobilitat activa, que contribueixi a guanyar espai per la ciutadania i millorar la nostra ciutat.
Per exemple, dissenyant un mapa tipus “metrominut” com han fet altres ciutats del nostre
entorn, com Sant Feliu, Terrassa o Santa Coloma. És un mapa com el del metro, que indiqui
l’esquema de desplaçament intern dins la ciutat, a peu i en bicicleta.
També proposem elaborar un pla de bancs, que corregeixi els dèficits actuals en molts dels
barris de la nostra ciutat, i que consideri les zones de descans com un element fonamental
de la mobilitat activa, eliminant alguna plaça d'aparcament, per exemple, on calgui per
instal·lar els anomenats “parklets”, com fan altres ciutats, perquè el transport a peu també
és un medi de transport.
Proposem també seguir millorant l’accessibilitat, eliminant barreres arquitectòniques i
mobiliari urbà que es converteixen en obstacles per a persones amb mobilitat reduïda o amb
limitació de visió. En aquest sentit, creiem que cal eliminar les motos de les voreres, fer
aparcament en calçada i fer complir l’ordenança de mobilitat tant a motos com a bicicletes
compartides d’empreses privades, que obstaculitzen el pas i han provocat tants problemes a
la ciutat.
Demanem també convocar la comissió de la bicicleta, per donar un impuls a aquest mitjà de
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transport, comptant amb tothom, i poder revisar el pla director de la bicicleta, i per millorar
també l’actual xarxa de carrils bici o abordar el tema de la bicicleta compartida, que
segurament en parlarem després.
Com feia referència abans, també cal impulsar un pla de transformació urbana amb talls de
carrers, que sigui efectiu, fent ús de l’urbanisme tàctic, per actuar de manera valenta i
consolidar espais guanyats per ampliar voreres, carrils bici, zones verdes o illes de vianants,
com estan fent totes les ciutats del nostre entorn.
I per últim, proposem revisar el pla de mobilitat urbana sostenible per poder incloure totes
aquestes mesures i actualitzar el pla vigent. 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 votaremos a favor de la moción.
Entendemos que realmente la situación sobrevenida por la pandemia ha generado ciertas
dudas acerca de la situación de movilidad que tenemos en nuestra ciudad, haciendo
evidente que necesitamos espacios verdes, una movilidad más sostenible, espacios para
que la gente pueda caminar y demás.
Pero también entendemos que existe un plan de movilidad urbana, que más o menos ha
recogido en los años anteriores, las necesidades que se venían planteando. En ese sentido
nosotros, desde el Partido Popular, y atendiendo que ahora toca la revisión del plan de
movilidad urbana, entendemos positivo que todos los grupos municipales puedan aportar,
en ese sentido, propuestas que hagan mejorar esa movilidad.
En cuanto a la crítica sería eso, que nosotros estamos de acuerdo que sí que es verdad que
es necesaria la implantación de una red de movilidad activa en la ciudad de L’Hospitalet,
pero claro, entendemos que Esquerra Republicana ya dice lo que debemos poner todos y
ya es un poco como Juan Palomo. Y entendemos que, desde el Partido Popular, lo que
deberíamos hacer es una moción conjunta con las propuestas de todos los grupos
municipales y con los agentes afectados, las diferentes asociaciones de vecinos y demás,
para que puedan decir qué piensan sobre esta movilidad y mejorar, en cualquier caso, el
plan de movilidad existente.
Por tanto, creemos que es positivo y votaremos a favor.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Bon dia a tots. Gràcies Alcaldessa. Nosaltres votarem a favor de la moció que presenta
Esquerra Republicana. De fet nosaltres presentem en aquest Ple una moció similar, que va
en la mateixa línia i que posa en el centre la necessitat de fer de la nostra ciutat, una ciutat
més amable amb la mobilitat i l’accessibilitat i també que avanci en sostenibilitat.
En aquest tema avui hem escoltat a membres de l’equip de govern, o la pròpia Alcaldessa,
minimitzant d’alguna manera l’impacte que pot tenir la densitat de població sobretot en la
salut i, en aquest cas, els rebrots del COVID. Per molt que s’intenti negar o minimitzar
l’impacte que té la densitat de població en una ciutat, és una evidència que té un impacte
negatiu pels propis veïns. Sempre hem estat molt insistents amb els problemes que genera
la manca d’espais verds a la ciutat, la densitat de població sobretot als barris del nord, que
és curiosament on s’ha produït el rebrot del COVID.
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Els problemes que genera tenir poc arbrat, pocs parcs, pocs espais verds són molt evidents,
problemes per desplaçar-se en bicicleta, perquè no tenim una xarxa de carril bici
mínimament decent. Tots aquests factors tenen una incidència directa en la salut de la gent,
i ara s’ha fet més evident que mai, quan les distàncies entre persones per passejar, per
estar a la via pública o per fer esports són imprescindibles. Doncs ens trobem amb una
ciutat on no és possible fer aquestes activitats sense córrer un seriós perill de contagiar-nos.
No es pot negar que la densitat de població i el pràcticament inexistent verd urbà és un
factor de risc per a tots.
Tots som conscients dels límits urbanístics de la nostra ciutat, no tenim espai per créixer,
venim d’un disseny urbanístic certament predemocràtic, i això és cert que comporta
deficiències o carències que difícilment es poden reendreçar. Ara bé, a partir d’aquest
escenari, crec que es poden fer millor les coses de com les ha fet el PSC durant tota la vida
governant a L’Hospitalet. No hi ha cap voluntat d’abandonar la cultura de la construcció i la
massificació dels espais com a model urbanístic, i aquest és un model, insisteixo, que avui
queda molt patent que ens posa en risc a tots.
Hem de canviar el sentit urbanístic de la nostra ciutat, hem de mirar una mica al voltant i
aprendre del que estan fent altres ciutats, per tenir ciutats més amables amb els seus veïns:
tancar carrers als cotxes per obrir-los per a que es pugui passejar o ciclar, però
seriosament, no unes hores un diumenge, com comentava el Coque, de qualsevol manera i
amb unes deficiències més que patents. També caldria ampliar zones verdes, com vam
demanar a l’anterior Ple, estendre la xarxa de carril bici, i un munt d’etcèteres que segur que
podem pensar entre totes, per millorar la qualitat de vida de tots els veïns i veïnes de la
ciutat.
El que sí crec és que les mesures que s’han pres des de l’Ajuntament no formen part d’una
visió global, que són mesures atomitzades i que per sí soles no posen solució ni ordre a la
mobilitat a la ciutat, i més ara amb el tema del COVID i els rebrots que hem tingut, com per
exemple els carrers on s’ha pintat un senyal amb una bicicleta per indicar la seva
preferència. No és el mateix tot un entramat de carrils bici complementant aquest model, si
fos el cas, que pintar de forma, entenc jo, desordenada aquests senyals a alguns carrers de
la ciutat. A vegades sembla, és la percepció del nostre grup, que aquestes mesures es fan
per aparèixer bé a la foto, i que pugueu explicar que s’han fet carrils preferents per a bicis,
però que la seva practicitat ja no és tan rellevant.
Crec que els acords, per acabar, que proposa Esquerra són perfectament assumibles pel
govern de la ciutat. Crec que no hi ha excusa per continuar amb el mateix model urbanístic
que fins ara, i crec que just ara, amb els rebrots, les carències a l’espai públic i el perill que
suposa la desproporcionada densitat de població, no hi ha excuses per replantejar quina
ciutat volem i quin model urbanístic. Gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. En relación con el punto 24 del orden del día, moción para la
implantación de una red de movilidad activa en L’Hospitalet, creemos que hay consenso
político en la necesidad de reducir la dependencia del vehículo privado en las ciudades, y la
ampliación de los espacios para facilitar la accesibilidad de las personas con movilidad
reducida, y facilitar los desplazamientos a pie y en bicicleta. Lo necesario es llevar a cabo
una planificación rigurosa, ambiciosa, por lo que hay que huir de improvisaciones,
ocurrencias y meras declaraciones de intenciones.
Sirva esta moción como toque de atención al gobierno municipal para que priorice, a medio
plazo, las inversiones para hacer de L’Hospitalet una ciudad más amable para los
transeúntes y para los ciclistas. Votaremos a favor de todos los puntos. Muchas gracias.
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SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Al Sr. Coque García li he de reconèixer que la moció té un to
constructiu en els atesos, tal i com han comentat la resta de portaveus, però nosaltres no
volem fer postureig d’aquests temes, són temes importants en els que estem treballant, fa
temps que hi treballem de veritat i, tot i aquest to constructiu, pensem que els interessa més,
d’alguna manera, la publicitat que les accions.
A l’anterior govern de la Diputació de Barcelona, el seu company d’Esquerra Republicana,
Jordi Fabregas, teoritzava sobre la mobilitat de la futura república catalana, però ni una sola
iniciativa concreta, només fer bullir l’olla del procés i poqueta cosa més.
Nosaltres no fem això, tenim molts reptes pendents, és evident. No tenim la ciutat que
voldríem tots i totes, però hem avançat molt. Portem molts anys treballant en l’accessibilitat i
en la mobilitat de la ciutat, ampliant la xarxa de transport públic, millorant les connexions
metropolitanes o fent actuacions sempre amb criteris de sostenibilitat mediambientals.
Això ho hem fet sempre amb les entitats i amb altres administracions, com la mateixa
Diputació, especialment amb aquelles associacions i coordinadores que porten dècades
treballant cada dia per l’accessibilitat, en moments en que la ciutat tenia molts dèficits. A tall
d’exemple, es va començar l’any 1995 un pla d’etapes que es va complir perfectament, i a
partir del 2000 vam tenir un pla d’accessibilitat que es va complir per totes les àrees
d’aquest ajuntament.
I en temes estratègics, es referia el Sr. García a qüestions com la contaminació, hem estat
pioners en la definició del pla de qualitat de l’aire, vam ser el primer municipi. Hem estat
pioners en la definició del pla de mobilitat urbana sostenible, sempre amb participació
ciutadana. Hem estat el primer ajuntament que ha declarat tot el seu municipi, tot el seu
terme municipal, com a zona de baixes emissions, som l’únic municipi de l’Àrea
Metropolitana en aquests moments, o coses més concretes com tenir tota la flota de
vehicles eco en els nostres serveis municipals.
I anant als acords concrets de la moció, em permetrà que li expliqui una mica el que estem
fent, encara que entenc que tenen prou informació, i si no és així, em brindo a explicar el
que calgui, com sempre, a tots els grups municipals.
Sobre el “metrominut” que vostès anomenen, tenim un estudi fet i estem fent accions per
posar-lo en marxa. És una xarxa bàsica de vianants, que es diu, amb minutatge per
desplaçaments a tota la ciutat. Parlen vostès de bancs, saben perfectament que vam tenir
un concurs aturat durant un any i mig per a l’intercanvi de prop de 3.000 bancs a la ciutat,
dels 8.000 que tenim, precisament per fer-los més accessibles.
No estem en absolut d’acord amb aquest plantejament que vostès fan de les cadires al
carrer, que les anomenen obstacles. Les cadires també tenen un sentit i una lògica, i tot
aquest pla de bancs evidentment s’ha adaptat a la realitat de la ciutat. No tenim voreres de 5
metres a tots els barris, ja ens agradaria, però no és possible, i per tant els bancs estan
adaptats per aquelles zones on és possible. Insisteixo, tenim 8.000 bancs a la ciutat.
Sobre el tancament de carrers, ho hem fet quatre caps de setmana, fent diferents
experiències, i de tot això hem fet un recull i una anàlisi que ens permetrà posar en marxa
aquestes iniciatives, amb més coneixement sobretot a partir de l’experiència concreta que
hem tingut en diferents districtes.
Parlen vostès de les zones 30 i de les zones o de les vies ciclables, si no haguéssim fet
intervencions sobre més de 120 carrers a la ciutat per fer-los més amables, per fer-los més
pacífics des d’un punt de vista de trànsit, no podríem parlar de zones 30. I ara podem parlar
i estem senyalitzant aquestes vies, perquè s’ha intervingut urbanísticament a la resta de
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carrers.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Parlava el Sr. Castro de postureig i publicitat, doncs això és el que heu fet vosaltres amb els
talls de carrers, per exemple. Si no és postureig tallar carrers que gairebé no tenen trànsit,
talls de carrer en zones industrials, talls de carrer a Joan Carles I, uns talls de carrer que
s’anunciaven en unes determinades hores i després passaves per allà i estaven passant
cotxes. Si això no és postureig, no sé què és postureig.
Aquests talls de carrers s’haurien de haver fet molt abans, molt abans, ho vam demanar fa
dos mesos. Per què? Perquè el trànsit estava reduït pel tema de l’emergència pel COVID i
era el moment perfecte per fer totes aquestes proves i aquestes experiències, però amb una
voluntat de mantenir-les en el temps. No es poden fer quatre caps de setmana i deixar que
morin, l’objectiu és que això acabi consolidat.
Després parla de cadires com a obstacles. En cap moment m’he referit a això, al contrari,
cal considerar les zones de descans com a part del sistema de transport a peu, i això es pot
fer a molts llocs en aquesta ciutat on no hi ha espai pel tema de la vorera, traient una plaça
d’aparcament, instal·lant un “parklet” com estan fent moltes ciutats, és que no inventem res.
Mirem a Cornellà, mirem a Barcelona el que estan fent. Hi ha maneres, si hi ha voluntat, hi
ha maneres.
El problema és que no hi ha voluntat, i jo no sé si faig un prec o una petició a entitats que es
dediquen a l’accessibilitat, de posar-nos un dia a tots el regidors una experiència, a passejar
per la ciutat amb unes ulleres opaques, i a veure com ens desenvolupem per tota la ciutat
amb tots els obstacles que hi ha, o la setmana de la mobilitat agafar tots una bicicleta i
passejar per L’Hospitalet i veure com està el tema de la mobilitat amb bicicleta a
L’Hospitalet. I després amb una mica de coneixement, potser llavors farien les coses
diferents. Moltes gràcies
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. Miri Sr. García, jo crec que queden suficientment contrastades les
actuacions que hem fet a l’espai públic. Ara vostè parlava de tota una sèrie de qüestions i de
posar-nos unes ulleres fosques. Aquestes mateixes ulleres fosques, en aquests mateixos
municipis dels que vostè parla, resulta que si ens les poséssim ens trobaríem amb moltes
més problemàtiques que les que tenim a la nostra ciutat, i això ho sabem a través
d’indicadors d’estudis que s’han anat realitzant.
Per tant, si ens posem les ulleres i volem comparar-nos, ens comparem, cap problema.
Podem comparar els nostres barris amb els de Nou Barris. Podem comparar els nostres
barris amb altres de l’Àrea Metropolitana, cap problema. Vostè veurà la quantitat
d’intervencions en accessibilitat que s’han fet.
I en el tema dels talls de carrers, miri, a partir de l’experiència buscarem la millor manera, i
sobre el tema de la bicicleta, quan vulguin, i en això estem absolutament oberts, podem
parlar d’aquesta comissió de la bicicleta sense cap problema, però també amb postures
realistes i amb propostes que no siguin màgiques, perquè la ciutat és la que és, hem fet tot
el que hem pogut en el tema de la bicicleta, tenim reptes per endavant, però insisteixo, ho
hem de fer sempre amb una visió realista, i no pensant que això s’arregla simplement amb
un retolador i un mapa.
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Les coses són més complexes. Ens falta infraestructura, ens falta senyalització, i també ens
falta evidentment informació a la ciutadania, però el que hem d’intentar és que totes
aquestes propostes siguin viables en relació amb la ciutat que tenim, no amb aquella ciutat
que tots imaginaríem si la haguéssim de construir de nou.
En quant al posicionament, el nostre vot, malgrat, insisteixo, tot aquest postureig, serà
favorable.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sr. Castro, es dóna la casualitat que vostè i jo som regidors de L’Hospitalet. Si altres ciutats
estan malament, això no és excusa per ser conformistes amb el que hi ha. Del que es tracta
és de millorar la ciutat.
I respecte a la comissió de la bicicleta, convoqui-la. Convoqui-la i anirem tots els grups
segurament amb moltes propostes i amb ganes de ser constructius, convoqui també a les
entitats d’aquesta ciutat que treballen en el tema, i potser podrem parlar de model i de com
fer de L’Hospitalet una ciutat ciclable, però convoqui-la.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 24, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 24 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 24.- PER LA IMPLANTACIÓ D'UNA XARXA DE MOBILITAT ACTIVA A
L'HOSPITALET. AJT/37939/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“El model de mobilitat basat en l'hegemonia del vehicle privat a motor té un impacte directe,
a més de sobre l'urbanisme i la planificació de les ciutats, sobre la qualitat de vida i
especialment sobre la salut. La contaminació atmosfèrica, la contaminació acústica, la calor i
la mancança d'espais verds, i el sedentarisme, són factors que hi poden tenir un impacte
negatiu.
Pel que fa a la contaminació atmosfèrica, la major part prové del sector del transport i, en
específicament, més de la meitat dels contaminants atmosfèrics provenen del transport
terrestre. Aquests són directament responsables de l'augment de diferents patologies
respiratòries, problemes associats a l'embaràs o desenvolupament del fetus, afectacions de
la fertilitat o l'increment de la mortalitat. Així, segons apunten alguns estudis la contaminació
de l'aire va provocar 14.400 morts prematures a l'Estat espanyol.
Respecte a la contaminació acústica, es calcula que una de cada quatre persones viu
exposada a nivells massa alts de soroll que, segons la Organització Mundial de la Salut
recomana un nivell per sota de 55 dB. L'exposició a nivells massa alts de soroll acaba
augmentant el risc de patir problemes de salut, com insomni, augment de la hipertensió o
malalties cardiovasculars. En l'àmbit urbà el 80% del soroll prové del trànsit, i una de les
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majors fonts de soroll són els motors dels vehicles, especialment les motocicletes, i el
fregament dels pneumàtics amb l'asfalt a partir de 25 o 30 km/h. Per tant, per reduir el soroll
no cal només incorporar vehicles més silenciosos sinó també una reducció generalitzada de
la velocitat de trànsit.
Un altre dels principals problemes urbans és el que s'anomena illa de calor a les ciutats.
Aquest efecte està provocat per les superfícies asfàltiques i formigons que actuen com a
concentradors de calor, però també per altres fonts de calor com els motors dels vehicles, i
que acaben tenint efecte directe sobre la salut. En canvi, les superfícies amb vegetació
dissipen molt millor la calor i l'evaporació provinent de la pròpia vegetació té un efecte
refrigerador. Dins de les ciutats, especialment en les àrees de més concentració de
superfícies dures, la calor pot augmentar fins a 3 graus respecte les zones més verdes de la
mateixa ciutat.
Per últim, el sedentarisme s’ha convertit en els últims anys en dels greus problemes
presents a la nostra societat, com indiquen estudis com l’Enquesta de Salut Pública de
Catalunya amb un 50% de la població o sobrepès l'any 2016. Per això l’activitat física
moderada, com pot ser caminar o anar en bicicleta (mobilitat activa), és un dels hàbits més
eficaços per contribuir a mantenir un bon estat de salut.
L’Hospitalet necessita un canvi en el repartiment modal, per transformant la ciutat per reduir
l'hegemonia dels vehicles privats a motor, fomentar els desplaçament a peu i en bicicleta, i
millorar la qualitat de vida i la salut dels ciutadans. Necessitem transformar les ciutats des
d’un model pensat pels cotxes a un model basat en les persones i la mobilitat activa.
En aquest sentit, la tipologia urbana de l’Hospitalet i la seva compacticitat pot ser un
avantatge a l’hora d'implementar aquests canvis. És una ciutat sense massa pendent en
general, especialment en la zona de la Marina (barris del Centre, Sant Josep, Bellvitge,
Gornal, Santa Eulàlia i Granvia Sud). A més, s’estima que una persona a peu trigaria com a
màxim 30 minuts en arribar a qualsevol part de la ciutat a una velocitat de 4 km/h. No
obstant cal recordar que la ciutat encara pateix la fractura provocada per les vies
ferroviàries, que suposen una barrera a la comunicació entre barris. El soterrament previst
és una oportunitat per transformar aquest espai per connectar la ciutat.
Algunes ciutats del nostre entorn con Sant Feliu o Sant Just Desvern han començat a
aplicar mesures per fomentar la mobilitat activa, com el disseny de plànols coneguts com
“metrominut” que, a l'estil d'altres com els del metro, informen a la ciutadania dels temps de
desplaçament a peu i en bicicleta entre diferents punts de la ciutat i en diferents rutes.
A l’Hospitalet la implantació de les anomenades “zones 30”, l’ampliació de voreres en moltes
zones de la ciutat, així com l’extensió de la prioritat invertida per guanyar espai pel vianant,
han millorat substancialment la mobilitat a peu i per bicicletes. Però en molts casos
l’execució d’aquests projectes ha acabat sent insuficient.
Un dels aspectes millorables és la planificació de bancs i zones de descans, que és un
element bàsic per a millorar la mobilitat, especialment de la gent gran o amb mobilitat
reduïda. En aquest sentit es detecta un dèficit important d’aquests elements de mobiliari
urbà en determinats barris i àrees de la ciutat. En molts casos aquest dèficit respon a
l’amplada reduïda del carrer i de les voreres. Però moltes ciutats estan incorporant espais
com els “parklets”, ocupant espais abans destinats a un o dos vehicles però que permet
instal·lar zones de descans amb diferents formats i característiques, com ja es fa amb les
terrasses quan la vorera no té una amplada suficient, per exemple.
Per altra banda, malgrat que amb les anomenades “zones 30” molts dels carrers de
l'Hospitalet han passat a ser ciclables, encara som molt lluny de fer de l'Hospitalet una ciutat
amable per la bicicleta i els seus usuaris. L'execució de mesures com el desplegament de la
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xarxa de carrils bici o la prova pilot per implantar un servei de bicicleta compartida a
l'Hospitalet ha sigut en molts casos caòtica, incoherent o ha acabat perjudicant
l'accessibilitat. Sense anar més lluny, sovint s'ha treballat sense tenir en compte ni a entitats
ni a usuaris, i no hi ha hagut una millora substancial de la infraestructura ja que el Pla
Director de la Bicicleta aprovat el 2006 no s'ha acabat d'aplicar mai i ha quedat totalment
obsolet i superat.
La pandèmia de la Covid-19, i confinament i el procés de recuperació que estem vivint
encara, ens ha ensenyat, no només les febleses del nostre estat de benestar, sinó també les
limitacions socials i urbanístiques de la nostra ciutat. La configuració urbana actual no ha
permès sortides al carrer segures, degut a una manca evident d'espai, de zones verdes,
parcs i espais a l'aire lliure per a infants, famílies, gent gran i famílies. Els talls de carrers
anunciats per l'Ajuntament han resultat insuficients i s'han executat de manera deficient o
incompleta, sense una planificació racional ni responent a les necessitats dels veïns i
veïnes, especialment a les zones amb més densitat, i sense vocació futura de transformar
de manera efectiva la trama urbana.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya adopta els següents
ACORDS
Primer.- Instar a l'Ajuntament a dissenyar un mapa tipus “metrominut”, on s'indiqui de
manera clara l'esquema de desplaçament intern dins de la ciutat, tant a peu com en
bicicleta, entre diferents punts d'interès i barris. Aquest mapa ha d'estar disponible a la web
municipal, equipaments i dependències municipals, centres de salut, plafons informatius a la
via pública, i altres formats i suports que es consideri.
Segon.- Instar a l'Ajuntament a elaborar un Pla de Bancs, com a element fonamental de la
promoció de la mobilitat activa, que cobreixi el dèficit actual i garanteixi zones de descans
cada 50 metres aproximadament, mitjançant si calgués la instal·lació dels anomenats
“parklets” a la zona de calçada per recuperar espai per vianants i ampliar zona verda i/o
arbrat. Aquest Pla ha de tenir també en compte l'eliminació d'aquells elements considerats
“hostils”, com seients aïllats i individuals.
Tercer.- Instar a l'Ajuntament a seguir treballant per millorar de l'accessibilitat, amb
l'eliminació de les barreres arquitectòniques i elements de mobiliari urbà que perjudiquin
l'accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda o limitació de visió.
Quart.- Instar a l'Ajuntament a convocar la Comissió de la Bicicleta, amb la participació de
tècnics, partits polítics, entitats, agents locals i veïns, que esdevingui un fòrum obert on
tractar els processos i propostes de promoció i ús de la bicicleta, que revisi i actualitzi el Pla
Director de la Bicicleta, i participi en la planificació i desplegament de l'actual xarxa de carrilbici o la implantació del servei de bicicletes compartides, entre d'altres.
Cinquè.- Instar a l'Ajuntament a ampliar noves zones d'aparcament per motocicletes en
calçada, i fer complir l'Ordenança de Mobilitat en allò que respecta a l'estacionament de
motocicletes i ciclomotors de dues rodes, així com bicicletes d'empreses privades, sobre les
voreres.
Sisè.- Instar a l'Ajuntament a impulsar un pla de transformació urbana amb talls de carrers,
de manera provisional i fent ús de l'urbanisme tàctic (pintura, mobiliari urbà com jardineres,
arbres en recipients mòbils o bancs, i altres elements provisionals) que permeti recollir
experiència i consolidar aquests espais per ampliar voreres, carrils-bici i illes de vianant.
Setè.- Instar a l'Ajuntament a crear una comissió per revisar el Pla de Mobilitat Urbana
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Sostenible, amb la participació de tècnics, partits polítics, entitats veïnals i agents locals, per
incloure aquestes mesures i d'altres, i actualitzar el Pla vigent.
Vuitè.- Traslladar 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.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Per presentar aquesta moció té la paraula el Sr. García.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Referent a aquesta moció, en els darrers anys a la nostra ciutat
s’han produït diferents avaries, diferents talls de subministrament. Alguna vegada en els
plenaris ho hem comentat, i hem parlat de que cal solucionar aquestes deficiències que
acaben afectant a les nostres veïnes i veïns, a les nostres empreses i als nostres barris.
A la nostra ciutat tenim algunes deficiències a la xarxa elèctrica, una xarxa que moltes
vegades no està adaptada a les necessitats que tenim en aquest segle XXI, i que tampoc és
capaç d’assumir la demanda de consum energètic a molts llocs de la nostra ciutat.
És per aquest motiu que, a la primera part de la moció, creiem que és necessari que aquest
ajuntament insti a realitzar una auditoria a la xarxa elèctrica, i també seria molt important
instar a les diferents companyies elèctriques, a presentar un pla a curt, mig i llarg termini,
per solucionar aquestes deficiències que hi ha a la xarxa, companyies elèctriques que cal dir
que tenen grans beneficis econòmics, i per tant la seva obligació és cuidar que tinguem una
bona xarxa elèctrica a la nostra ciutat.
Un altre dels aspectes que presentem en aquesta moció, és que a la nostra ciutat, igual que
arreu del món, hem de promoure un canvi de model energètic. Amb aquest objectiu hem de
ser capaços de crear una operadora energètica municipal a la nostra ciutat, i hem de
començar també a establir les bases per la sobirania energètica, per impulsar un model
energètic amb baixes emissions i convertir la energia en un motor de transformació i de
millora social, econòmica i ambiental.
A molts ajuntaments del nostre entorn i de la resta de l’Estat espanyol, han començat a
definir operadores energètiques municipals, perquè poden accedir al mercat majorista com a
comercialitzadora, per fer una distribució més econòmica per als nostres veïns, per als
nostres comerços i per a les nostres empreses. És també amb aquesta operadora que
podem facilitar la instal·lació d’energia verda per part dels ciutadans, i també seria molt
important poder fer aquesta operadora energètica a nivell municipal, per revertir els
ingressos que poguéssim obtenir per generar programes socials i lluitar contra la pobresa
energètica, perquè podem promoure instal·lacions també a la nostra ciutat, per reduir les
emissions de CO2 i poder contribuir a gestionar una manera diferent d’energia, i promoure
les energies alternatives a la nostra ciutat.
Per aquest motiu, des d’Esquerra Republicana de Catalunya, demanem a aquest Ple la
possibilitat de que pugui aprovar la realització d’un estudi sobre la creació d’una operadora
energètica a nivell municipal.
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L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará por puntos esta moción. En el primer
punto nos vamos a abstener y el resto lo vamos a votar a favor.
Respecto al primer punto nos vamos a abstener porque entendemos que L’Hospitalet ya
dispone de un estudio del coste que supondría esta medida que ustedes proponen.
El estudio fue elaborado por el profesor de Economía financiera y contabilidad de la
Universitat de Barcelona, Sr. Domínguez, quien además fue funcionario del Servicio de
finanzas de la Unión Europea. Este estudio fue encargado en pleno debate sobre la
municipalización de los servicios, igual que estaba el debate abierto en otros ayuntamientos
como Barcelona, Terrassa y Santa Coloma. En las conclusiones del estudio que se hicieron,
se consideraba que la municipalización permitía a los ayuntamientos ahorrar en conceptos
como el IVA soportado, gastos generales y el margen de beneficio, pero no compensaban
los gastos que implica el rescate.
De todas maneras, nosotros entendemos que sí que es cierto que como todo en la vida hay
que mejorar, por lo que sí que es necesario realizar una auditoría del estado real de nuestra
red eléctrica en la ciudad, y de la misma manera también, en este caso, instar a las
compañías energéticas a llevar a cabo acciones para mejorar la calidad del servicio, que no
hayan cortes, que no hayan caídas y que no hayan desconexiones.
Y por tanto, nosotros, en este caso, votaremos, como digo, por puntos, entendiendo que
todo en la vida es mejorable, es necesario mejorar en este punto también, pero el primer
punto respecto a la municipalización, nosotros entendemos que además la municipalización
como tal, en sí misma, no es positiva ni atrae nada, sino que lo que es positivo es la gestión.
La gestión puede ser positiva, una colaboración privada-pública.
Por tanto, en este punto primero nos vamos a abstener. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Nosaltres votarem també a favor d’aquesta moció. La raó és ben
senzilla i és que el model municipalista que defensem des del nostre espai, és precisament
la remunicipalització dels serveis bàsics, o la intervenció pública en la xarxa de
subministraments bàsics a través d’un operador energètic, com és el cas que planteja
Esquerra.
Com comenta el Sr. Antoni García en la seva intervenció, hi ha municipis que ja han apostat
per un operador públic, i precisament el nostre espai polític ja ha posat en marxa un
operador energètic a la ciutat de Barcelona, que està reportant tota una sèrie d’aspectes
molt positius per a la ciutadania, i m’agradaria explicar algun d’ells aprofitant el nostre
posicionament.
Un operador públic energètic pot comercialitzar, com és el cas de Barcelona Energia,
energia 100% renovable, promoure una gestió de l’energia 100% pública i incentivar la
generació local d’energia renovable, amb l’objectiu de reduir les pèrdues energètiques
associades al transport, i permet, crec que això és important, deixar de dependre de
l’oligopoli energètic, que malauradament, tots ho sabem, no sempre actua amb bona fe o
atenent a certes necessitats socials, i tots en som conscients d’això, i crec que ho
compartim.
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Fa uns mesos vam fer una declaració institucional, si no recordo malament, per unes
pràctiques més que qüestionables d’ENDESA, amb el que vull dir, que per evitar aquest
excés de poder en el sector, un operador públic també pot ser una bona eina per arronsar,
d’alguna manera, a altres operadors a posicions més properes a les necessitats dels
col·lectius més vulnerables sobretot.
En qualsevol cas, un operador públic té un altre avantatge molt valorat, i es la transparència
de la informació en quant a la procedència de l’energia subministrada i els costos del preu
final facturat, cosa que ajuda també a promoure la cultura energètica de l’eficiència i
l’estalvi.
Per últim, permet una governança participada, on l’ajuntament té un paper actiu en la presa
de decisions, i permet, ben important, apropar el ciutadà al centre de l’acció política, i acabar
donant respostes concretes al que estableix la llei 24/2015, que obliga a les administracions
públiques a garantir el dret d’accés de les persones en risc d’exclusió als subministraments
bàsics.
Per tant, crec que el model implantat a Barcelona és un bon aval que obre la porta a la resta
de municipis a poder plantejar polítiques locals que fins ara semblaven impossibles. Crec
que no hem de tenir por a models públics de gestió si funcionen, i un ajuntament pot fer un
operador energètic públic, almenys plantejar, com demana Esquerra, un estudi de la seva
viabilitat, si de veritat hi ha intenció d’apropar models de gestió a la ciutadania. Seria un bon
pas, un bon exemple de compromís, no només amb un model de gestió pública, sinó de
compromís amb el medi ambient. Gràcies.

SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Gracias Sra. Alcaldesa. En relación al punto 25 del orden del día, moción para mejorar la
calidad de las infraestructuras de suministro y distribución de electricidad en L’Hospitalet y
para convertir el ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat en operadora energética, no
negaremos que la moción viene de un problema real en la ciudad, como es el deficiente
mantenimiento de buena parte de la red de distribución eléctrica, pero partiendo de esa
realidad ustedes, a continuación, se embarcan en una ensoñación de la que difícilmente se
puede uno despertar sin darse de bruces contra esa misma realidad.
De estar preocupados por el mantenimiento de la infraestructura de distribución de la
energía eléctrica en nuestra ciudad, preocupación que nuestro grupo municipal comparte al
100%, deberían haber pasado ustedes a exigir que el ayuntamiento hiciera un seguimiento
de las empresas distribuidoras, y se exigiese el mantenimiento de esa red de energía, que
son los que han de hacerlo, es decir, las empresas distribuidoras son las encargadas del
mantenimiento y la distribución de la energía en la red.
Pero en lugar de eso, pasan ustedes a plantear el establecimiento de la soberanía
energética liderada por nuestro ayuntamiento. En un primer estadio como comercializadora,
con el objetivo de convertirse después en generadora y distribuidora de energía solar a
través de placas fotovoltaicas.
Miren, ya les digo que esa primera fase se la podrían saltar. Como ustedes bien saben y
alguien ha comentado, existe una empresa llamada Barcelona Energía. Es la
comercializadora pública que tiene por objetivo ofrecer energía 100% renovable a todo el
Área Metropolitana de Barcelona, aportando transparencia y proximidad. Hablamos de una
empresa que impulsa el Ayuntamiento de Barcelona.
La empresa inició su actividad el 1 de julio de 2018, déjenme que les dé algunos datos para
que vean la dimensión de lo que estamos hablando. En la primera fase empezó dando
servicio al Ayuntamiento de Barcelona y a diversos organismos públicos además del
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alumbrado público y los semáforos. La segunda fase, iniciada a principios de 2019,
pretendía dar servicio a 20.000 hogares.
Pues bien, en diciembre de 2019 Barcelona Energía había captado 1.400 hogares, es decir,
el 7% de su objetivo comercial, que se había fijado en 20.000 hogares. Ante esta realidad, el
Ayuntamiento de Barcelona, creo que con criterio oportuno, aprobó la licitación de una
campaña publicitaria por un año que asciende a la cantidad de 302.500 euros, IVA incluido.
El contrato es prorrogable por otros dos años y con los incentivos y las modificaciones
contractuales, eleva el valor estimado del contrato, en los tres años, a la cantidad de
1.154.340 euros, IVA incluido, y todo esto es para crecer por encima de los 3.000 usuarios a
final de 2020.
Les voy a recordar la fuerza presupuestaria del Ayuntamiento de Barcelona y la de nuestro
consistorio, para que vean quién se puede hacer cargo acaso de alguna decisión más o
menos partidista. El Ayuntamiento de Barcelona aprobó para el 2020, unos presupuestos
que ascienden a 3.033,6 millones de euros. Nuestro presupuesto asciende a 261,4 millones
de euros, bueno, con las modificaciones presupuestarias realizadas, un poquito más.
¿De verdad son ustedes conscientes de lo que están proponiendo? No voy a darles ideas,
no se me ocurriría, pero, poniendo los pies sobre la tierra, ¿no hubiera sido mejor instar al
gobierno municipal a contratar, si se pudiera, claro, el suministro de energía eléctrica con
Barcelona Energía? Si ya existe un operador público, qué necesidad hay de crear otro.
Fortalezcamos el que hay, que muy bien no le va, y en un futuro ya se verá.
La moción propone otras medidas menos disparatadas e incluso contradictorias con la
medida estrella, pero el nivel de ocurrencia y el peso que tienen en la moción es tal, que
hace imposible que votemos favorablemente a ningún punto. Muchas gracias.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Moltes gràcies Alcaldessa. Per posicionar al grup respecte de la moció número 25. Dir que
votarem per punts també en el sentit següent. En contra del primer punt i a favor de la resta
de punts de la moció. I m’explico.
Si bé és cert que veiem bé que des de l’ajuntament s’estudiïn diferents escenaris per a la
compra d’energia elèctrica municipal, no considerem que l’ajuntament hagi de tenir una
operadora energètica, donat que ja existeix un espai de referència ara, una
comercialitzadora pública metropolitana, que és Barcelona Energia.
Com vostès deuen saber, aquesta comercialitzadora d’energia depèn de l’Àrea
Metropolitana de Barcelona, de la que forma part L’Hospitalet, i des del 2019 ofereix
assistència a més de 1.400 usuaris de l’àrea. Aquest operador no només compra i ven
energia, sinó que també té un compromís amb les energies renovables, ofereix un servei de
proximitat amb assessoria especialitzada personalitzada, utilitza sistemes de transferència
en la gestió, aposta per la innovació incentivant l’autoconsum, i impulsa la participació
ciutadana mitjançant la seva plataforma, tal com ha explicat també el Sr. Ruiz. Per tant, com
a ajuntament membre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, participem d’aquest projecte i
per tant pensem que no té cap sentit constituir una operadora energètica municipal.
Dit això, a ningú no se li escapa que la qualitat de la distribució de la energia no depèn de
les operadores que comercialitzen, sinó de qui té les infraestructures de distribució, en el
cas de Catalunya i la nostra ciutat són propietat d’ENDESA distribución. Per tant, el que és
realment important en aquest cas, és garantir la bona qualitat de la xarxa de distribució, i per
això votarem favorablement als punts que fan referència a poder fer una auditoria de l’estat
de la xarxa de la ciutat, ens sembla bé, així com les iniciatives de millora d’inversions en
aquesta xarxa, per tal de garantir la qualitat en la distribució.
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Ja li dic que en això som molt insistents, que les reunions i la pressió que fa l’ajuntament a
aquest respecte és molt forta, i que fruit d’aquesta feina, per exemple, els puc dir que ja
s’estan realitzant des de fa més d’un mes, els treballs de millora de la xarxa de Can Serra
que era un dels llocs, un dels barris que tenia una gran deficiència, una gran problemàtica
amb el tema de la xarxa de distribució, i per tant ja s’està solucionant i hi ha més obres
previstes en el futur, per tal de millorar la xarxa existent a la ciutat.
Però crec que val la pena que no barregem comercialització amb distribució, perquè tenir
una operadora municipal de comercialització no garanteix la qualitat de la distribució, a no
ser que s’estigui proposant que expropiem la xarxa de distribució o que fem una xarxa
paral·lela, cosa que crec que ens queda gran fins i tot a nosaltres.
També votem favorablement a la proposta de la campanya ciutadana de conscienciació per
fomentar i formar sobre l’eficiència energètica, tot i que vull fer avinent que fem molta feina
en aquest sentit.
Donarem algun exemple: des de fa 5 anys participem a la marató de l’energia, s’han
realitzat dues campanyes amb punts d’informació repartits per la ciutat, per sensibilitzar,
divulgar, conscienciar i sobretot empoderar la ciutadania més vulnerable en temes
energètics. També ens vam adherir a la Setmana Europea d’energia sostenible que es va
celebrar del 22 al 26 de juny, molt recent. El proper curs desenvoluparan el projecte
energètic 50/50 a les escoles, per incentivar l’estalvi energètic a les escoles a partir de
l’aplicació de bones pràctiques.
Els darrers anys hem fet, juntament amb la Diputació de Barcelona, més de 200 auditories
energètiques a habitatges en situació de vulnerabilitat. S’han fet també accions per
promoure la substitució d’energies d’origen fòssil per energies netes i renovables. Des del
2011 es requereix certificat d’origen renovable a les licitacions que fa l’ajuntament per a la
compra d’energia elèctrica, i actualment s’està redactant, juntament amb l’Àrea
Metropolitana, un pla municipal de teulades fotovoltaiques, per tal de conèixer el potencial
que tenen, en aquest sentit, les teulades municipals. I s’està treballant també per tal de
realitzar campanyes de l’àmbit energètic, dirigides al comerç i a la indústria de la ciutat.
Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
De manera molt ràpida. En primer lloc, agrair el suport de les forces polítiques en alguns
punts que considerem adients, però començaré lamentant que des de l’Ajuntament no es
vulgui fer un estudi per crear un operador energètic a nivell municipal. Tot i així, és
respectable. El que sí que demanaríem a l’equip de govern, és que se sumés a l’operador
energètic de la ciutat de Barcelona.
I em costa entendre el posicionament en contra de Ciutadans, perquè crec que els altres
punts són bastants clars, i crec que hi hagut coincidència, menys amb Ciutadans, de que cal
fer una auditoria de l’estat de la xarxa elèctrica. Lamento que també Ciutadans voti en
contra de que les companyies facin les inversions necessàries a la nostra ciutat, i també
lamento que Ciutadans voti en contra de realitzar una campanya ciutadana de foment de
l’eficiència energètica, dirigida a famílies, comerços, indústries i escoles.
Per tant, lamentar que amb un problema que tenim a la xarxa elèctrica, amb les deficiències
que estem patint, que en aquests punts no hi ha hagut el suport de tots els grups polítics,
perquè Ciutadans hi ha votat en contra.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SR. RUIZ NARVÁEZ (Cs)
Muy brevemente. Es para comentar por qué hemos votado en contra de una moción de la
que hemos comentado, precisamente, de que si se hubiera enfocado como se debía haber
enfocado, que empezara enfocándose así el inicio de la moción, hubiéramos votado a favor,
pero como el peso recae sobre algo que nos parece un disparate, y hemos justificado por
qué, hemos comentado la existencia de la empresa pública, de la operadora energética
pública.
Hombre, ustedes hacen siempre lo mismo, intentan barrer para casa, meter su ideología y
luego hacen propuestas que son razonables, pero que el peso principal de la moción se
oculta, por eso hemos votado en contra. Se lo he reconocido en la propia intervención, le he
dicho, hay puntos en los que podríamos estar de acuerdo, pero el peso de la moción gira
alrededor de la soberanía energética, y ahí, como comprenderá usted, no vamos a estar de
acuerdo en ese disparate. Y he hablado de números, no les he hablado de otra cosa. Les he
hablado de números. Muchas gracias.

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

MOCIÓ 25.PER MILLORAR LA QUALITAT DE LES INFRAESTRUCTURES DE
SUBMINISTRAMENT I DISTRIBUCIÓ D’ELECTRICITAT A L’HOSPITALET I PER
CONVERTIR L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT EN OPERADORA
ENERGÈTICA. AJT/37940/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acord PRIMER ha estat 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 i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González;
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 i amb 1 vot d’abstenció de la representant
del PP, Sra. Sonia Esplugas González, assistents presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON, TERCER, QUART i CINQUÈ han estat aprovats i renumerats 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’ERCAM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa
Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de LHECP-ECG,

…/…

133

Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 4 vots en contra dels
representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban
Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; assistents
presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“En els darrers anys s’han anat produint diverses incidències en relació amb el
subministrament d’energia elèctrica en múltiples indrets de la ciutat. Alguns carrers es
queden sense llum, es produeixen avaries que també deixen sense subministrament en
alguns casos a comunitats, comerços, certes incidències s’anaven produint de forma
recurrent en el temps.
Atès que els problemes amb el subministrament i distribució d’electricitat han estat presents
en domicilis, carrers, places i parcs per tots els barris de la ciutat.
Atès que els consumidors tenen dret a accedir al servei de subministrament elèctric en
condicions d’igualtat, continuïtat i qualitat.
Atès que un correcte subministrament d’energia elèctrica a més d’assegurar la
qualitat de vida de les famílies, garanteix que els carrers estiguin sempre ben
il·luminats i donin més sensació de seguretat, millor qualitat de l’espai públic i més
confort per a les persones, però després d’aquest llarg període d’incidències, el resultat final
és que la percepció del confort lumínic de l’Hospitalet ha patit una certa degradació entre
una part de la ciutadania, precisament en el moment en què l’Ajuntament està executant
una important inversió en la renovació de l’enllumenat, que a més de l’estalvi econòmic i del
volum d’emissions de CO2, té com a objectiu una millora substancial en la il·luminació de
l’espai públic i en la percepció del grau de seguretat ciutadana.
En l’actualitat es fa necessari valorar l’estat real de manteniment de la xarxa de distribució
elèctrica de l’Hospitalet i el seu correcte dimensionament d’acord amb l’increment de
població i d’activitat i a les necessitats canviants causades pels hàbits i horaris de consum
dels usuaris.
Atès que el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) de l’Hospitalet, ja informava que el
consum total d’electricitat de la ciutat era en aquells moments de 787,2 Gwh. I segons indica
el “Plan de Desarrollo de la Red de Transporte de Energía Eléctrica 2015-2020” l’increment
de la demanda de consum elèctric mitjà a l’Estat està sent d’un 2% anual. Aquestes xifres
són d’una gran magnitud, i ens indiquen que cal dedicar encara més esforç a debatre sobre
les infraestructures al mateix temps que fa imprescindible aprofundir molt més en polítiques
d’eficiència energètica en tots els àmbits: Domèstic, industrial, comerç, serveis i en els
edificis públics.
És en moments de crisi com l’actual, quan les administracions han de prendre decisions no
només pensant en el curt termini, sinó també en solucions a mitjà i llarg termini, duradores i
que ens ajudin a sortir de l’actual paradigma de dependència econòmica, social i energètica.
Atès que un dels grans costos fixos de la ciutadania, comerciants, empreses i de la mateixa
administració és el de l’energia, repensar la ciutat ha de suposar també establir les bases de
la sobirania energètica, aplicant polítiques que donin més marge d’actuació a l’Ajuntament
per a incidir en la millora de la vida de les persones.
Convertir l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en una operadora energètica podria ser
l’inici del camí per esdevenir una ciutat sobirana des del punt de vista energètic amb el

…/…

134

consegüent estalvi econòmic que això podria representar per a les arques municipals, les
famílies, els autònoms, comerciants i empreses de l’Hospitalet.
Amb la creació d’una operadora pública municipal inicialment ja es poden realitzar les
funcions d’una comercialitzadora, i es pot comprar l’energia al mercat majorista, amb el
corresponent estalvi que això suposa. A la vegada aquesta energia es pot distribuir entre els
veïns i veïnes de l’Hospitalet, als comerços i petites i mitjanes empreses de la ciutat. Com
que l’objectiu d’aquesta operadora no és el lucre, no només pot comercialitzar l’energia a un
preu inferior al de les grans empreses del mercat, sinó que a més pot fixar tarifes socials de
forma directa i immediata.
En una primera etapa l’Ajuntament es podria constituir en comercialitzadora d’energia. Això
ja s’ha experimentat amb èxit en alguns municipis i ciutats de Catalunya, com per exemple
Barcelona.
En una segona etapa l’Hospitalet podria instal·lar i explotar un parc estable de plaques
fotovoltaiques per a la generació d’energia solar amb la participació del veïnat i distribuir-la,
sent l’inici d’una productora i distribuïdora municipal d’energia 100% verda.
La creació d’una operadora energètica municipal a l’Hospitalet propiciaria l'empoderament
de la població respecte dels grans lobbys energètics.
El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup municipal d’Esquerra Republicana
de Catalunya
ACORDA
Primer.- Realitzar una auditoria sobre l’estat de la xarxa elèctrica de la ciutat.
Segon.- Instar a les companyies energètiques les accions de redimensionament i l’execució
de les inversions necessàries en les infraestructures de subministrament i distribució
d’electricitat de l’Hospitalet per a evitar talls, caigudes i desconnexions.
Tercer.- Realitzar una campanya ciutadana de foment i formació sobre l’eficiència
energètica dirigida a famílies, comerços, indústries, escoles i entitats, amb l’objectiu
d’optimitzar i reduir al màxim el consum d’energia, estalviar en la factura energètica de la
ciutadania i evitar emissions de CO2.
Quart.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte, a la
FAVV de l’Hospitalet, a les A.VV. de l’Hospitalet, a l’Institut Català d’Energia, a l’Agència
Catalana del Consum, la Unió de Consumidors de Catalunya, a FACUA Catalunya i
l’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, de la Diputació de Barcelona, de l’AMB, del Congrés i del Senat.”

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.

SRA. ALCALDESSA
Té la paraula el Sr. Miguel García.
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SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Muy bien. Muchas gracias. Esta moción 26 para la elaboración de un plan para mejorar la
transparencia, eficiencia y rendición de cuentas de este ayuntamiento, se hacía necesaria.
La mejor forma para combatir la corrupción es establecer medidas para dificultarla, así como
las irregularidades que denotan desviación de poder. Mejorar la transparencia, la eficiencia
y la rendición de cuentas de la administración pública, es un medio fundamental para
dificultar que el político, en el ejercicio de sus funciones, pueda desviar impunemente
recursos públicos a finalidades ajenas al interés general.
Desgraciadamente, para muchos representantes públicos, la corrupción es solo un arma de
confrontación partidista que echar en cara al rival cuando no le salpica a él, pero no es una
verdadera prioridad en su política.
Lo vimos con la moción de censura que aupó a Pedro Sánchez a la presidencia del
gobierno, justificada por la corrupción del PP. ¿Qué ha hecho el PSOE desde entonces
contra la corrupción, aparte de colonizar las instituciones con gente del partido, o recibir la
sentencia de los ERES de Andalucía? Nada, aparte de votar en contra de la proposición de
Ley contra la corrupción y para la protección de denunciantes, presentada por Ciudadanos
en el Congreso de los Diputados. No se olviden que votaron en contra.
Lo vimos en el Pleno pasado, cuando a Esquerra Republicana le faltó tiempo para proponer
una comisión de investigación sobre unos hechos, cuya existencia, alcance y
transcendencia jurídica desconocemos con exactitud, y sobre los que en un futuro, una vez
esclarecidos los mismos, tendremos que posicionarnos. En estos momentos, en los que los
hechos están subjúdice, esta propuesta de Esquerra no deja de ser un postureo para
intentar buscar protagonismo, ya se lo ha dicho antes el Sr. Belver, sacar la patita y buscar
protagonismo político, es decir, política de bajo vuelo buscando el autobombo en lugar de la
transparencia y el buen gobierno de la ciudad.
La lucha contra la corrupción no puede ser una excusa para la sobreactuación partidista,
sino la implementación de medidas para evitar que cualquier responsable político, pueda
distraer el legítimo destino de los caudales públicos, o adoptar resoluciones arbitrarias en
perjuicio del interés general de los ciudadanos.
En ningún caso afirmamos que este gobierno municipal sea corrupto, pero sí que hemos
detectado irregularidades que primero hemos puesto de manifiesto en este Plenario y, ante
la ausencia de medidas, hemos llevado a instancias competentes para ver si teníamos o no
razón, que es lo que corresponde cuando uno cree que tiene razón y no acaba de entender
la acción del gobierno, lo lleva a una instancia que sea competente para que te dé o quite la
razón, no criminaliza como corrupto, sino que espera a ver qué dicen otras instancias que
tienen algo que decir.
Y, sobre todo, llevamos años denunciando una excesiva dejadez en la gestión municipal
que facilita que los recursos municipales no se administren, a nuestro modo de ver, de una
forma eficiente y transparente. Esta dejadez no solo la denuncia Ciudadanos, sino que viene
siendo advertida periódicamente por la Intervención General de este ayuntamiento, que
siempre lo hemos dicho, que algo sabrá la Intervención General.
Para el gobierno municipal puede que se trate solo de formalismos que ralentizan su acción
política, pero se trata de mecanismos que garantizan que se planifica el gasto público, y que
la administración no es arbitraria y no gestiona los recursos, pues eso, de una forma
arbitraria.
Se trata de garantizar la fiscalización, evitar que se acumulen los contratos irregulares,
nulos de pleno derecho a veces a nuestro entender, tener herramientas para poder verificar

…/…

136

que no se produce un fraccionamiento fraudulento de los contratos para asignarlos a dedo.
Se trata de tener un reglamento de subvenciones que fije objetivos concretos y mesurables
con indicadores de evaluación del cumplimiento, para garantizar que cada euro de las
subvenciones, va destinado a fines de interés general, y no planee la sospecha de que se
asignan las subvenciones en función de la afinidad política de cada cual. A veces eso
ocurre.
Se trata de asignar los complementos retributivos de los trabajadores del ayuntamiento con
factores objetivos, y sin utilizar la comisión de servicios o las libres designaciones para que
no pueda haber la sospecha de que se saltan los principios básicos de igualdad, mérito y
capacidad. Esto lo hemos dicho más de una vez.
Se trata de usar los instrumentos de planificación para definir prioridades a largo plazo y
cumplirlas, para que los presupuestos, planes de inversiones y demás no sean papel
mojado que nunca se acaban de cumplir. Aunque nosotros lo intentamos, parece ser que no
se acaban de cumplir tal como se han planificado.
Se trata, en definitiva, de no derrochar los limitados recursos del ayuntamiento,
consiguiendo que con menos dinero se puedan cumplir más objetivos. Es una forma de ver
cómo se debe gobernar.
Se trata de tener una gestión controlada para que no haya áreas opacas desde las cuales
se pueda hacer un uso irregular del dinero público, que luego puedan generar un susto al
gobierno, porque no tiene controlado qué se hace con el dinero.
Solo les pedimos que sigan las recomendaciones de la Intervención para mejorar la gestión
municipal, que no se queden en un cajón, que sean prioritarias en la acción de gobierno. No
hacerlo sería una decisión política, que difícilmente entenderían nuestros ciudadanos.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular votará a favor de esta moción, puesto que recoge
las indicaciones del informe de Intervención del control interno del año 2019.
En aquel dictamen, en aquel punto del orden del día en el momento que vino al Pleno, ya
todos los grupos municipales nos expresamos en el sentido que el equipo de gobierno,
debía aplicar las medidas correctoras necesarias para mejorar la gestión de la transparencia
a la hora de fiscalizar los diferentes expedientes que se plantean. Por tanto, el Partido
Popular vota a favor.
En aquel momento ya mostramos la preocupación, como ya dijimos, por el tema de la
contratación menor y el fraccionamiento de los contratos. También nos parecía preocupante
que casi un 40% de los expedientes fiscalizados no eran correctos, y por tanto no se
fiscalizaron de conformidad, y en cualquier caso el informe entendemos que debía ser
vinculante y entiendo que el partido de Ciudadanos lo traiga aquí con la voluntad de que el
equipo de gobierno corrija esas deficiencias, y por tanto el Partido Popular votará a favor.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Com molt bé situa la pròpia moció del grup de Ciutadans, es tracta
de qüestions totes elles contingudes a l’informe de la Intervenció municipal, sobre resum
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dels resultats del control efectuat per aquesta l’exercici 2019, informe al que L’Hospitalet En
Comú Podem ens hem referit, en diverses ocasions, a l’apartat de precs i preguntes des del
Ple del passat mes d’abril.
Centrant-nos en la moció que ens ocupa, la mateixa conté qüestions totes elles posades de
manifest a l’esmentat informe, i que constitueixen obligacions legals relacionades amb la
correcció i la transparència en la gestió que l’equip de govern està obligat a desenvolupar, i
respecte a la qual els últims esdeveniments estan evidenciant que potser no progressa
adequadament.
No obstant, no ens sembla sobrer recordar aquestes obligacions, ni tampoc acordar que
desenvolupi un pla d’execució de les mateixes, tot i que el propi informe d’Intervenció, no
sense ironia, ja indicava la convinença d’incorporar al pla d’actuació, les mesures d’actuació
respecte a les deficiències detectades, i destacava que de fet el propi informe podia servir
de pla d’acció. Sembla ser, que a part del pla d’actuació, també donava pràcticament fet el
text d’una moció, donada la transcripció literal de bona part del mateix.
Ara bé L’Hospitalet En Comú Podem no podem deixar d’evidenciar el nostre escepticisme,
respecte a la preocupació del grup de Ciutadans per la transparència a la gestió a la ciutat,
tenint molt present que, de no ser per la seva abstenció al Ple anterior, s’hagués acordat la
creació d’una comissió municipal sobre el cas del Consell Esportiu, així com la personació
de l’Ajuntament al sumari obert al respecte, com a resultat de les diligències de la UDEF.
Sembla que les seves exigències de transparència, en qualsevol cas, no van més enllà del
ja exigit per la Intervenció municipal.
En qualsevol cas, sigui per atendre les recomanacions d’Intervenció, sigui per prosperar
aquesta moció del grup municipal de Ciutadans, esperem que en breu es procedeixi a dur a
la pràctica aquelles qüestions, en pro d’una major eficiència, transparència i rendició de
comptes, tal i com efectivament plantejava l’informe de la Intervenció.
En base a l’anteriorment exposat, L’Hospitalet En Comú Podem ens pronunciarem
favorablement respecte a aquesta proposta de moció. Moltes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. La moció que presenta Ciutadans per la transparència, per
l’eficiència i la rendició és poc creïble. I és poc creïble sobretot pel portaveu de Ciutadans
que la presenta, perquè de transparent no en té res i de bona gestió ja ho hem vist al Centre
d’Esports L’Hospitalet, les irregularitats que ha denunciat el propi club en la seva pròpia
etapa.
Per tant, avui aquesta moció és una moció que porta Ciutadans per blanquejar el seu
posicionament en el darrer Ple, votant en contra de la creació d’una comissió de seguiment
del Consell Esportiu, i perquè es va abstenir en aquest àmbit per tal que l’Ajuntament de
L’Hospitalet no es personés com a acusació particular en el moment processal que
correspongués per defensar els drets i els interessos dels veïns i de les veïnes de
L’Hospitalet.
Per tant, avui una moció de blanqueig, del pacte de les vergonyes per tapar-se les
vergonyes mútues, del govern en el cas del Consell Esportiu i del Sr. Miguel García en el
tema del Centre d’Esports L’Hospitalet, i per tant li demanaria que aquesta moció que avui
presenten els senyors de Ciutadans, li apliquin al seu portaveu, Sr. Miguel García.
Tot i així, des d’Esquerra Republicana de Catalunya votarem a favor sempre de la
transparència, perquè la transparència és una de les eines per lluitar contra la corrupció.
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SR. BELVER VALLÉS (PSC)
Gràcies Sra. Alcaldessa. Aquesta moció és ben curiosa. Es tracta de l’informe de la
Intervenció fet moció, ni més ni menys, i el Sr. Miguel García ha estat a punt d’aconseguir
una cosa que alguna vegada l’he sentit dir a ell, que li havia passat en el Ple. Arribar amb la
intenció de fer un vot a favor o en contra, i que en funció de la intervenció havia canviat el
vot. Doncs els hi puc assegurar que a mi m’ha passat ben bé el mateix. Nosaltres veníem
amb la intenció de votar a favor, però jo per no seguir l’estela del Sr. Miguel García, la
votarem favorablement.
Però la votarem favorablement i estendré molt poc la meva intervenció perquè jo estava
convençut que ja ho havíem dit i revisant les actes del Ple, en el Ple de maig, on vam
presentar la liquidació, en la meva intervenció es va dir, llegeixo literalment de l’acta: “és
evident que farem aquest pla d’acció, i que aquest pla corregirà aquelles qüestions que
s’indiquen”.
Per tant, aquí està el posicionament del grup socialista en aquesta moció que ja vam fer en
el Ple de maig.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Gracias Alcaldesa. Simplemente para contestar a este señor que se dedica a embarrarlo
todo, a meter a todo el mundo en el mismo saco y hacer políticas de malas artes, que es lo
que sabe hacer este tipo, no sabe hacer más que eso. Lleva un montón de tiempo dando la
matraca con una historia que sabe él a ciencia cierta, que se lo ha dicho mucha gente, que
eso no es cierto, que se basa en documentos que no dicen lo que él dice, sino que hay otras
cuestiones, pero en cualquier caso, no se preocupe, se lo vamos a aclarar, si todo va a
llegar, todo va a llegar.
Mire, las malas artes en la política, Sr. Toni, no son buenas. No son buenas porque al final
denota eso, embarrar a todo el mundo, meter a todo el mundo en el mismo saco, intentar
criminalizar a la gente sin que se hayan pronunciado las autoridades competentes, filtrar
permanentemente cosas. Mire usted, no tenemos el sumario, pero si lo están ustedes
filtrando a este señor que lo publica cada día, una parte importante del sumario, y claro,
hecho explícitamente de una manera partidista y partidaria, para intentar poner el acento
donde interesa con medias verdades, medias mentiras y tal, que es lo que creo que pueda
haber.
Nosotros somos gente coherente, nosotros haremos lo que tengamos que hacer cuando
toque y la presunción de inocencia que ustedes le niegan a todo el mundo…-la connexió es
talla-

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha ido la voz.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Se me oye ahora?

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Como no se va uno a congelar con los disparates que oye uno aquí, y las malas artes en la
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política que se utilizan por parte del Sr. Toni García, que lo único que busca es eso, ha visto
una oportunidad para salir adelante, criminaliza a todo el mundo, no hace más que mentir,
filtrar. En definitiva, malas artes. No se puede ir así por la política, porque además ofende a
la persona, sacar documentos que se los inventa, algunos de ellos tergiversa lo que dice.
En definitiva, es un sujeto que tiene un peligro real en la política, una persona que utiliza las
malas artes, hombre, en la política no puede estar al orden del día, como hace este señor,
pero lo hace una vez y otra, y otra. Este señor piensa que haciendo esto va a conseguir,
pues no sé, este populismo y esta desvergüenza de criminalizar a la gente sin darle el más
mínimo derecho a la legítima defensa, filtrando cosas.
Dice, no conocemos el sumario, de verdad si ustedes cuando salen de una reunión están
filtrándolo todo, si es vergonzoso lo que hacen, ustedes no son de fiar, si lo que hacen es
lamentable.
Mire, nosotros haremos lo que tengamos que hacer, ustedes no nos van a marcar el ritmo
que tengamos que llevar, el ritmo lo marcamos nosotros. Nosotros somos autosuficientes y
usted no va a marcar el ritmo en esta ciudad, por mucho que pretenda embarrarlo todo,
porque la gente se merece un mínimo respeto y un mínimo de credibilidad, hasta que un
juez no los condene como han condenado a los presos que ustedes tienen en la cárcel. A
esos sí los han condenado, y el título de delincuente lo dan los jueces, no ustedes que se
pasan la vida repartiendo títulos de delincuente.
Y mire,…-la connexió es talla-…y quien parece que ha hecho cosas mal hechas,
presuntamente, es su propia consellera, con contratos de 18 millones que no sabe qué ha
pasado.
Mire, ustedes tienen mucho que callar, empiecen por ustedes mismos….

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Cansado estoy ya de este señor que no hace más que embarrar a todo el mundo.

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, se le ha acabado el tiempo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. Molt breu. Únicament per contestar al Sr. Miguel García.
El seu odi, el seu masclisme, avui hem comprovat el seu masclisme una vegada més en
aquest Ple, quan ha dit que les dones havien d’estar agraïdes al tema de les escoles
bressol, i la seva mala educació no la cura cap vacuna.
I a la presó hi ha gent més honesta que vostè, i vostè hauria de donar explicacions de les
irregularitats del Centre d’Esports L’Hospitalet. No tingui por de crear una comissió per
esbrinar aquestes irregularitats. I no ho diu Esquerra Republicana de Catalunya, ho diu el
Centre d’Esports L’Hospitalet.
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Per tant, vostè lliçons de transparència ni una, ni una a aquest grup, perquè nosaltres no
hem posat la mà a la caixa a cap lloc.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Para acabar Sra. Alcaldesa. Mire, este señor, perdone la expresión, siempre mea fuera del
tiesto. Que si machista, que si odio y mala educación. No, hombre, no, a usted lo que le
molesta es que le digamos las verdades del barquero, y mire, yo le voy a decir una cosa, y
perdóneme, quizás no debería decírsela, pero se la voy a decir porque si no, no sería yo.
Usted es un verdadero impresentable, un verdadero impresentable, ya que me ha llamado
machista, yo creo que impresentable no es un insulto, es alguien que no se puede presentar
por su forma de ser, no es un insulto.
En cualquier caso…-la connexió es talla-

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, es que no se le entiende nada en estos momentos. Quizás ha perdido la
conexión.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
… esto va a quedar aclarado y va a quedar usted muy mal. Lleva usted tres años en la
cárcel con un juez. No… hola, hola. Se entrecorta. Qué casualidad hombre. Cuando tengo
que decirle las verdades del barquero a este señor que me ha llamado machista, que si
estoy lleno de odio y tal, se entrecorta.
Hombre, yo quiero que quede bien claro que yo no le voy a insultar, le voy a decir que es un
verdadero impresentable, que no es un insulto, es una persona que no se puede presentar y
que está lleno de odio y que él sí lo manifiesta. Lleva tres años dando la matraca con una
historia que al final va a quedar aclarada, porque me voy a empeñar yo en que se aclare,
porque…-la connexió es talla-…el documento que sigue por ahí, yo creo que no ha habido
mala fe, porque lo ha hecho, pero creo que se han equivocado porque no lo han rectificado.
En cualquier caso, Sr. Toni García, usted sí que está lleno de odio, no a mí, a todo lo que le
rodea y utiliza las malas artes para desacreditar a todo el mundo.
Mire, haga política decente, haga política decente y dedíquese a los problemas de esta
ciudad y menos postureo y menos intentar sacar rédito de cuestiones que son intentar
elevar a categoría de escándalo, cosas que aún no sabemos hasta donde llegan.
Así que haga el favor de portarse bien y utilizar las buenas artes en la política, Sr. García,
que hace un flaco favor a la política con su forma de comportarse en política. Rectifique de
una vez y compórtese como una persona decente.

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

MOCIÓ

26.-

PARA

LA

ELABORACIÓN

DE

UN

PLAN

PARA

MEJORAR

LA
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TRANSPARENCIA, EFICIENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE ESTE AYUNTAMIENTO.
AJT/37878/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“VISTO el INFORME RESUM DELS RESULTATS DEL CONTROL INTERN EFECTUAT
L’EXERCICI 2019 PER LA INTERVENCIÓ GENERAL MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT (Informe 53/2020) en el que se identifican deficiencias en
la gestión municipal que requieren la adopción de medidas correctoras a través de un plan
de acción que emanan del control financiero y la auditoria pública realizadas a los ejercicios
previos de este Ayuntamiento.
ATENDIDO que las recomendaciones realizadas por la Intervención General Municipal en el
mencionado informe están orientadas a mejorar la transparencia, eficiencia y rendición de
cuentas de este Ayuntamiento:
1. Planificació i programació pressupostària i Memòries de cost i rendiment dels
serveis públics
a. Incardinar en el pressupost general municipal consolidat de cada
exercici els objectius definits en el Programa d'actuació municipal
(PAM), en el Programa d'Inversions municipals (PIM) i en els
instruments fonamentals i obligatoris de planificació i programació de la
gestió econòmica, comptable, pressupostària previstos legalment com
són el Pla estratègic de subvencions, el Pla anual decontractació, o els
Programes anuals d'actuació i finançament dels ens instrumentals que
constitueix el sector públic municipal en termes SEC 2010.
b. Implantar instruments de planificació pressupostària i de gestió
pressupostària que incorporin objectius i indicadors de seguiment i de
compliment associats en la xarxa nominal de programes pressupostaris
i a les línies d’actuació de la societat municipal, diferenciant entre els
que tenen o no caràcter finalista.
c. Impulsar de forma decidida la comptabilitat interna o de costos integrada
en el Sistema d’informació comptable que permeti la confecció de les
memòries obligatòries que han d’acompanyar el compte general en els
municipis de més de 50.000 habitants, com són la "memòria justificativa
del cost i rendiment dels serveis públics", i la "memòria demostrativa del
grau en que s’hagin complert els objectius programats amb indicació
dels previstos i els assolits, amb el seu cost", previstes en l’article 211
del TRLHL i en l’article 48.3 de l’Ordre HAP/1781/2013, de 20 de
setembre, per la qual s’aprova la Instrucció del model normal de
comptabilitat local, així com donar compliment als apartats 27 i 28 de
l’esmentada ICAL, i permeti el desenvolupament del control intern de la
gestió economicofinancera municipal en la vessant de control financer
permanent, auditoria de compliment i auditoria operativa.
2. Contractació pública
Atès que la totalitat dels expedients tramitats en els quals s’ha omès la fiscalització de la
IGM corresponen a contractació administrativa i que també sis dels set reparaments
essencials corresponen a pròrrogues no previstes en els contractes, en la línia de les
conclusions de l’informe del Tribunal de Comptes de 25/10/2018 “Informe de fiscalització
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sobre els acords i resolucions contraris a reparaments formalitzats pels interventors
locals de les entitats locals de la comunitat autònoma de Cantabria i les anomalies
detectades en matèria d’ingressos, així com sobre els acords adoptats amb omissió del
tràmit de fiscalització prèvia, exercici 2016”.
Es recomana:
a.
Aprovar un Pla anual de contractació corporatiu que, d’acord amb l’art. 28.4
de la LCSP, inclogui la programació i planificació de les noves
contractacions i el venciment dels contractes vigents conduent a la revisió
dels circuits administratius i dels procediments de contractació a fi i efecte
d’eliminar la contractació irregular.
b.
Identificar les causes estructurals i organitzatives i les pràctiques de gestió
que no permeten una programació i tramitació de la contractació adequada
a les necessitats de l’organització. c. Implantar procediments de gestió
adequats que aportin garanties suficients per iniciar la tramitació dels
expedients amb el temps suficient per evitar l’execució de despeses sense
la necessària i exigida cobertura contractual. d. Corregir les deficiències dels
contractes menors referents a:
 Incorrecta aplicació Decret 6374/2016 de 26 juliol, pel que fa al
responsable de la tramitació CM<5000€.
 Implantar control informàtic per tal que el Servei de Contractació
pugui verificar que no es produeixi el fraccionament i que el
contractista una vegada adjudicat el contracte no es torna a
contractar pel mateix objecte durant els següents dotze mesos a
partir de la conformitat de la factura, ja que s’ha detectat menor
rigor en la tramitació d'expedients tramitats per les àrees
gestores respecte els tramitats pel Servei de Contractació.
 Centralitzar en el Servei de Contractació els mecanismes de
control de la càrrega al Registre Públic de Contractes i al Portal
de transparència i que faci les comprovacions periòdiques de la
informació publicada per tal de verificar que aquesta està
complerta, al dia, és homogènia i s’ajusta a la informació
definitiva i que els contractes menors es remeten a la
Sindicatura de Comptes.
3. Gestió de la concessió d’ajuts socials. ADOJ




Aprovar l’instrument jurídic adient els previstos a l’article 11.6 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, (llicències,
concerts, etc.) que s’ajustin als principis de publicitat i transparència en
la selecció de les residències per a gent gran que és tramiten com a
ajuts socials des de l’Àrea de Serveis Socials.
Aprovar una nova regulació de la concessió d’ajuts socials que inclogui
criteris d’atorgament.

4. Concessió de subvencions





Aprovar un nou reglament de subvencions adequat a les necessitats
successius produïdes durant l’any 2019 entre el Pla estratègic de
subvencions aprovat, les convocatòries de subvencions de l’exercici i a
l’atorgament de les subvencions directes previstes al pressupost aprovat
de l’exercici.
Incloure objectius concrets i mesurables en el Pla estratègic de
subvencions així com indicadors d’avaluació del compliment.
Impulsar la responsabilització dels serveis competents el reintegrament
de les subvencions no justificades independentment de les actuacions
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de control efectuades per la IGM.
5. Recursos humans










Aprovar un Pla d’ordenació i de planificació de recursos humans i la
corresponent valoració dels llocs de treball que justifiqui l’assignació
homogènia dels complements retributius en funció de factors objectius
assignats a la complexitat, iniciativa i responsabilitat de cada lloc de
treball.
Aprovar una relació de llocs de treball adequada als requeriments de
l'art. 74 del TREBEP.
Aprovar un nou conveni col·lectiu atesa l’antiguitat del que s’aplica
actualment, que va ser aprovat per la JGL el 22/7/2014 i modificat per
acords de la JGL de 15/12/2015 i 9/2/2016.
Aprovar una reglamentació que possibiliti l’assignació homogènia per a
tota la plantilla dels horaris especials.
Deixar de provisionar llocs de treball en comissió de serveis internes,
així com amb lliures designació per a llocs administratius de baixa
qualificació, adscripcions de llocs de treball en encàrrecs de funcions, ja
que no es garanteixen els principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat
d’acord amb l’art 78 TREBEP.
Corregir les deficiències de la documentació presentada en els
expedients de nòmines del personal.
Automatitzar a través de la nova l’aplicació informàtica de gestió de
Recursos Humans, el còmput de triennis, seguint una seqüència
cronològica i per categories de la vida laboral dels treballadors i
treballadores de l’Ajuntament i la gestió automatitzada dels dies
assumptes propis, vacances i incidències horàries que minimitzin els
errors de càlcul i la verificació en la nòmina mensual.

6. Serveis esportius



Accelerar les modificacions de canvis de gestió de serveis públics
iniciades per evitar les pròrrogues no previstes dels contractes de gestió
indirecta dels serveis públics.
Procedir a aprovar la liquidació dels contractes de gestió dels serveis
públics pels quals s‘han aprovat pròrrogues de contractes no previstes.

7. Convenis: Fundació Josep Finestres



Dur a terme per part del servei gestor les deficiències indicades per la
IGM en els informes definitiu de control financer 4/2019 i 86/2019 amb
resultat de denegació de l'opinió.
No continuar prorrogant els efectes del conveni i revisar el millor règim
jurídic per regular la prestació d'aquest servei, ja sigui en el marc de la
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic i/o en el
de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic.

8. Societat municipal La Farga GEM SA




Adoptar per part de l’Ajuntament els acords necessaris per tal que la
gestió de les línies d’actuació de la Societat tingui l’encaix legal adequat
a les condicions de mitjà propi regulat en la LCSP i/o de gestió de servei
públic previst en la LBRL.
Adaptar, si s’escau els estatuts de la Societat a la condició de mitjà
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propi.
Aprovar per part de l’Ajuntament el programa d’actuacions de la Societat
a mig termini amb fixació d’objectius i indicadors de resultats per línies
d’actuació, revisable anualment i ajustat a les previsions del pressupost
general municipal, determinant els criteris de fixació de les despeses
d’estructura de la Societat a imputar a les diferents línies d’activitat i, si
s’escau, als encàrrecs com a mitjà propi que li faci l’Ajuntament.
Nomenar dins de l’estructura de l’Ajuntament un responsable de
coordinar les actuacions de la societat i les demandes dels serveis
gestors municipals i de vetllar i d’informar el Servei de Recursos
Humans de l’Ajuntament de les negociacions col·lectives i dels
increments retribuïts del seu personal i a orientar les mesures
conduents a que la Societat compleixi els principis de la LOEPSF.
Aprovar per part dels òrgans competents de l’Ajuntament els encàrrecs
a la Societat per donar cobertura legal a les seves actuacions amb
caràcter previ a l’inici de les actuacions.

9. Fundació Arranz Bravo






El Patronat de la Fundació ha de tenir en consideració, prèvia audiència
de l’Ajuntament, les recomanacions de la carta de recomanacions
emesa per l’auditor coadjuvant de la IGM emesa amb motiu de l’informe
d’auditoria de comptes anuals, referents a:
Procedir a la correcció valorativa del fons d’art adequada als
requeriments de la Resolució del Instituto de Contabilidad y Auditoria de
Cuentas del 20 de desembre de 1996 per la qual es fa pública la Norma
Tècnica d’Auditoria sobre “Utilització del treball d’experts independents
per auditors de comptes”.
Considerar la reclassificació de l’import inicial del Fons Fundacional a
Subvencions de manera que la imputació proporcional de la subvenció
per cessió d’ús com l’amortització de la mateixa tingués un efecte nul
sobre el compte de pèrdues i guanys.

ATENDIDO que la profundización en la eficiencia, la transparencia y la rendición de cuentas
de la administración pública es un medio fundamental para la lucha contra la corrupción,
objetivo que debe ser siempre prioritario. A su vez, es básica para la racionalización de los
recursos públicos para destinarlos a los servicios que demandan la ciudadanía,
especialmente limitados en una situación de crisis como la que vivimos a raíz de la
pandemia.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento a propuesta del Grupo Municipal de
Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA
PRIMERO: INSTAR a la Alcaldía-Presidencia a la elaboración urgente de un plan de acción
para la adopción de medidas correctoras de las deficiencias en la gestión municipal
detectadas en el Informe 53/2020 de la Intervención General Municipal.
SEGUNDO: INSTAR a la Alcaldía-Presidencia a la presentación a este Consistorio del plan
de acción para la adopción de medidas correctoras de las deficiencias en la gestión
municipal antes del 31 de diciembre de 2020 y a su ejecución de cara al ejercicio 2021.
TERCERO: DAR TRASLADO de estos acuerdos a las entidades registradas de esta ciudad,
a los sindicatos con representación en este Ayuntamiento, a la Sindicatura de Cuentas, al
Tribunal de Cuentas, a los grupos políticos de este Ayuntamiento y a la Junta de Gobierno
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Local.”
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 Ciutadans –
Partido de la Ciudadanía.

SRA. ALCALDESSA
No sé si el Sr. García tenia previst presentar-la ell. No sé si, sí? És que se sent, se oye
bastante mal, Sr. García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Vamos a ver, pues estaba esto bien. Mire, es que es entrar este señor a decir disparates y
se estropean hasta las redes.

SRA. ALCALDESSA
Bueno, vamos a intentarlo.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
…aunque uno no cree en ellas, pero haberlas haylas, porque lo hemos llevado muy bien
hasta que este señor ha empezado y lo ha congelado todo. ¿Puedo hablar?

SRA. ALCALDESSA
Sí, sí.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Esta moción 27, moción para la ejecución de medidas de sostenibilidad medioambiental en
las dependencias municipales, es una moción que teníamos preparada para el Pleno de
marzo, y que cumplimos, no por ejemplo los de Esquerra Republicana que dijeron que sí,
luego llevaron como siempre, que no dan una bien, siempre se salen del tiesto, porque
entonces teníamos las políticas de la pandemia y quedamos así, y quedamos así todos los
grupos, pero ellos se saltaron a la torera lo que habíamos hecho y presentaron mociones.
Nosotros hemos cumplido, porque nosotros cumplimos. Hombre, a veces nos equivocamos
peor o mejor, pero intentamos cumplir. -la connexió es talla-.
En esos momentos estábamos, como decía, inmersos en la implantación de la zona de
bajas emisiones que implicaba obligar a muchas personas… -la connexió es talla-

SRA. ALCALDESSA
Sr. García, no se le escucha.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
…con recursos limitados a cambiarse de vehículo para poder asumir los costes para ser
más sostenibles cuando la administración -la connexió es tallaLo intentamos. No estará cruzando los dedos por aquí algún… a ver, voy a quitar los
auriculares a ver si se me oye sin los auriculares. ¿Vale? Vamos a ver. ¿Estamos ahora?
¿Sí?
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Bueno, como decía, esta moción -la connexió es talla-. ¿No se me oye?

SRA. ALCALDESSA
No se le oye bien, Sr. García. Es que no sé si las personas que tengan que hacer algún tipo
de transcripción de sus palabras a algún acta, va a ser imposible, con lo cual no sé si algún
compañero suyo que tenga cobertura puede explicar o como usted mismo vea.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues no lo sé. No lo entiendo.

SRA. ALCALDESSA
Ahora sí que se le escucha.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
¿Ahora se oye bien?

SRA. SECRETÀRIA
Perdón. Desde el servicio técnico dicen que es un problema de la cobertura de Internet del
Sr. Miguel García.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Pues hasta la fecha ha habido siempre cobertura aquí bien. ¿Ahora se me oye mejor?

SRA. ALCALDESSA
Sí.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
A lo mejor ha fallado un poco y ya se ha restablecido.

SRA. ALCALDESSA
Venga. Seguimos.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Es una moción que se quedó parada ahí, porque entendíamos que había que cumplir con la
palabra dada a los grupos, que quedamos en que no llevaríamos mociones durante la
pandemia y el único que la saltó como siempre fue Esquerra Republicana que no atiende a
razones, va a su bola y no respeta la palabra dada.
Estábamos, en aquellos momentos, inmersos en la implantación de la zona de bajas
emisiones que implicaba obligar a muchas personas y negocios con recursos limitados a
cambiarse de vehículo para poder circular por L’Hospitalet. No nos parece de recibo exigir a
los ciudadanos asumir los costes para ser más sostenibles cuando la administración no
predica con el ejemplo.
No puede ser que el Ayuntamiento no cumpla con la normativa de eficiencia energética o ni
tan siquiera separe los residuos, cuando lleva desde 2001 redactando planes.

…/…

147

Sabemos que a corto plazo las prioridades son las que obliga la pandemia, eso ya lo
sabemos, pero recuperamos esta moción para advertir al gobierno municipal que a medio y
largo plazo, cuando ya hayamos podido superar esta crisis, se tiene que recuperar la
sostenibilidad como una de las prioridades municipales.
Creemos, además, pertinente recordarlo ahora que se acaba de aprobar una modificación
de los presupuestos para retirar 696.000 euros de la partida de rehabilitación y adecuación
de edificios municipales que ya venía de 2019 y destinarlos a la crisis del COVID.
Y, también, ahora que se acaba de aprobar adherirnos a la red de entidades locales para
desarrollar los objetivos de desarrollo sostenible, creemos pertinente recordar que las
medidas hay que llevarlas a cabo, porque muchas llevamos 20 años planeándolas y todavía
no se han acabado de implementar.
Así que sería bueno ya retomar esas políticas y poner en marcha lo que pide esta moción,
que estoy seguro que habrán leído con mucho detenimiento y esperamos evidentemente
que lo entiendan y nos den su aprobación.
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)
Respecto a la moción 27, sobre las medidas urgentes de sostenibilidad medioambiental en
las dependencias municipales, el Partido Popular votará a favor. Nos parece bien en
términos generales y entendemos además que dada la obligación impuesta por el Real
Decreto del año 2013, en el que se debía realizar la certificación de la eficiencia energética
de cada uno de los edificios, pues 7 años después es sorprendente que todavía haya
dependencias municipales que no estén en sintonía con el decreto.
Respecto a los puntos números dos y tres, en el que habla especialmente de instar al
gobierno municipal a implantar la recogida selectiva de los residuos en las dependencias
municipales, yo creo que se está haciendo, en la medida que se puede ya se viene
haciendo, pero sí que es cierto que deberíamos mejorar en la implantación de la recogida
selectiva.
Y respecto al punto número 3, nosotros tenemos nuestras dudas dada la situación que
tenemos actualmente con la pandemia del COVID, en el cual se insta al gobierno municipal
a implementar la instalación de fuentes de agua en las dependencias municipales, y de esa
forma reducir el consumo de botellas de agua de plástico de un solo uso.
Estamos de acuerdo que la línea a seguir es la reducción del plástico, pero no sé si ahora
mismo la instalación de fuentes de agua en las dependencias municipales, es la mejor
manera de luchar contra la pandemia y la propagación del virus.
Por tanto, en cualquier caso, creemos que es positivo que la moción tenga como objetivo
mejorar energéticamente las dependencias municipales, ya en este Pleno vino una
modificación de crédito precisamente para intentar mejorar las dependencias municipales, y
en cualquier caso el Partido Popular votará a favor. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Voy a intuir un poco lo que ha ido diciendo Miguel García en la
exposición de la moción, porque no le he acabado de entender. De todas maneras, me voy
a ceñir a la parte expositiva de la moción, que entiendo que es muy similar a lo que ha
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acabado exponiendo.
Efectivamente, tenemos en L’Hospitalet un déficit muy elevado de compromiso con el medio
ambiente, y hablo desde la perspectiva de compromiso institucional. Y en concreto, con la
recogida selectiva de residuos. No quiero extenderme mucho en hacer un análisis de datos
o un retrato de la situación en la ciudad respecto a este tema, pero sí quiero comentar
algunos bloques que son relevantes posicionar en la moción que trae Ciudadanos al Pleno.
En primer lugar, es cierto que nuestra ciudad está a la cola en cuanto a la recogida selectiva
de residuos de los municipios del área metropolitana. En torno a un 20% de recogida
selectiva, en el 2020, me parece que no es dedicar todo el esfuerzo posible para mejorar
esta gestión. Sin quitar evidentemente la complejidad que tiene una ciudad con la altísima
densidad de población, todos los residuos que se generan en un espacio limitado, la
frecuencia de la recogida, etcétera, entiendo que son aspectos que puedan dificultar la
recogida selectiva, respecto a otros municipios del entorno con mejores condiciones para la
recogida selectiva de residuos, con modelos de recogida en puerta por ejemplo, que son los
más efectivos.
Creo que pedir la importación de ese modelo a L’Hospitalet sería ingenuo, pero sí existen
múltiples políticas que pueden orientarse a mejorar la recogida selectiva. Diversas políticas
que además ya se están implementando en muchos municipios y que por tanto ya se han
testado, y están reportando buenos resultados, y que la fase de innovación no la tenemos
que asumir porque ya hay experiencias que nos indican por donde podemos mejorar.
De todas maneras, independientemente del modelo de recogida en la ciudad, que da para
otro debate sinceramente, lo que plantea Ciudadanos me parece un poco, una petición de
mínimos para poder tomarnos en serio el compromiso con el medio ambiente desde la
ciudad y las instituciones municipales. Están pidiendo en la moción que se haga una
recogida selectiva de residuos en las dependencias municipales. Hombre, no es una medida
que no se pueda asumir entiendo, o como decía Sonia, que no se pueda mejorar acaso.
Que se pueda reciclar el plástico en los edificios públicos es algo de mínimos.
Y lo mismo con que se instalen fuentes de agua, pues también creo que en la misma línea
de lo que comentaba. Creo que es perfectamente asumible, creo que ciertamente es un
avance para reducir la generación de residuos plásticos y evidentemente lo que permite es
rebajar el consumo de plástico.
Por tanto, como comentaba, votaremos a favor de la moción. Son medidas que a nosotros
lo que nos genera es un: podría haber sido mucho más ambicioso Ciudadanos ya que nos
trae al Pleno temas de recogida selectiva, pero entendemos que a veces es más efectivo
quizás, sobre todo de cara al Partido Socialista, que apruebe medidas de mínimos, que no
plantear políticas mucho más ambiciosas que se acaben tumbando y no podamos avanzar
ni que sea un pequeño paso.
Así que con estas consideraciones previas, votaremos a favor de la moción. Gracias.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Moltes gràcies Alcaldessa. De manera molt breu, doncs votarem a favor d’aquesta moció.
Com hem denunciat moltes vegades, L’Hospitalet és una ciutat insostenible i ens cal un
govern que lideri una agenda verda ambiciosa per lluitar contra el canvi climàtic. Veiem a la
nostra ciutat que aquesta agenda social, aquesta agenda verda, aquesta agenda de
transformació ecològica no existeix a la pràctica a nivell de L’Hospitalet.
Per tant, compartim que calen mesures ambientals als edificis municipals. També calen
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polítiques a l’àmbit de la recollida selectiva. L’Hospitalet està a la cua a l’àmbit de la recollida
selectiva. Lamentem que Ciutadans hagués votat en el seu moment, quan presentàvem una
moció Esquerra Republicana per millorar la recollida selectiva a la nostra ciutat, hi votés en
contra.
I des del govern de la ciutat, el que demanem és que s’impliqui en polítiques actives de
transformació ecològica, de transició ecològica, i també a polítiques urbanístiques que vagin
en la direcció de crear un urbanisme més amable amb la ciutadania, i sobretot de preservar
la darrera zona agrícola de la nostra ciutat, Cal Trabal, que està en perill pel projecte
urbanístic que s’està impulsant des de l’equip de govern.

SR. ALCÁZAR ESTEBAN (PSC)
Gracias Alcaldesa. Para posicionar al grupo socialista respecto a esta moción sobre la
ejecución de medidas urgentes de sostenibilidad medioambiental en las dependencias
municipales. Decir que votaremos favorablemente a esta moción, en el bien entendido de
que va en la línea de lo que ya hace años se trabaja en el ayuntamiento, si bien siempre
podemos mejorar y todas las medidas de mejora como estas, son bienvenidas. En este
sentido, solo quería explicar algunas cosas.
Desde el 2007 todos los planes de acción municipales, todos los PAM, ya contemplan
también el desarrollo de proyectos teniendo en cuenta la transformación energética en la
redacción del proyecto y luego la certificación final de las obras.
Durante el año 2013 se realizó una auditoría energética de los edificios de nuestra ciudad,
en la que se detectaron algunas problemáticas que se han ido resolviendo, a través de
acciones que no han requerido demasiada inversión, pero que nos han ayudado a poner al
día gran cantidad de edificios municipales.
Como ejemplo de estos edificios que se han trabajado para estos requisitos, podemos
hablar del Centro Cultural Ana Díaz Rico, el polideportivo del Gornal, proyectados con
certificación A, así como también los dos casales que estamos construyendo en este
momento en Bellvitge y el de Can Serra que también contará con esta certificación, o el
edificio del ayuntamiento que justo acabamos de iniciar la obra, que cuando finalice también
contará con esa certificación.
Por tanto, coincidimos en esos objetivos. A lo mejor sin explicarlo demasiado, llevamos
tiempo trabajando en ello, pero en cualquier caso, votamos a favor de la moción, como
decía.
Respecto a lo de implementar la recogida selectiva, ya se cultiva en los edificios
municipales, en parte funciona. Y la instalación de fuentes de agua para reducir el consumo
de envases de plástico, hablamos de fuentes no para beber directamente de ellas, sino para
llenar botellas de cristal unipersonales, con lo que decía la Sra. Esplugas de garantizar el
tema de la salud.
Nos parecen que son propuestas interesantes, como decía, algunas en parte ya están
implementadas, pero que son interesantes a la hora de fomentar una estrategia de
sostenibilidad medioambiental a través de la planificación de acciones en los edificios y
locales municipales.
Respecto a la recogida selectiva a nivel global, aunque no era el objeto de la moción, pero
como ha hecho referencia, decir que es cierto que nos queda mucho camino por recorrer.
Lo hemos hablado en este Pleno en multitud de ocasiones, creo que incluso en la situación
de pandemia hemos mantenido una tendencia de crecimiento en cuanto a la recogida
selectiva. Un 17% más que el año anterior en papel y cartón, un 13% más en envases o un

…/…

150

4% más en vidrio, donde ya teníamos un nivel de recogida importante, más positivo, porque
la gente tiene más tradición de reciclaje del vidrio en la ciudad.
Y decirles que respecto de nuevas formas de hacer la recogida, el puerta-puerta, etcétera,
sí que a partir del mes de septiembre tenemos intención de probar algunas cosas y en este
sentido para intentar mejorar la recogida selectiva, en su momento haciendo partícipe a la
ciudad evidentemente para que vean que estamos trabajando en eso. Muchas gracias.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Sí, solo un pequeño comentario. Muy breve. Es verdad que nada es perfecto, todo es
mejorable. Decía Sonia del PP, quizás tenga razón, pero esto es de sentido común.
No vamos a estar toda la vida, esperemos, pendientes del virus. Cuando se arregle y
tengamos ya tanto la vacuna como una vida normalizada, habrá que implementar ese tipo
de cosas como las fuentes de agua, porque eso evita mucha botella, mucho plástico,
aunque en algunos sitios se ponen botellas de cristal y tal.
En cualquier caso, estoy de acuerdo con lo que dice, cuando toque se debe hacer dentro de
un paquete de medidas apoyadas por el ayuntamiento y los grupos a los que agradezco que
estas dos mociones hayan salido por unanimidad,
En fin, reconocer cuando alguien dice una cosa concreta que hay que tener en cuenta, pues
que sí, las fuentes se pondrán cuando se considere que no tienen ningún tipo de peligro y
ojalá sea lo antes posible, porque querrá decir que hemos salido de este atolladero en que
nos ha metido este canalla de bicho.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 27, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 27 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 27.- PARA LA EJECUCIÓN URGENTE DE MEDIDAS SOSTENIBILIDAD
MEDIOAMBIENTAL EN LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES. AJT/37879/2020
Es dóna compte de la moció que es transcriu seguidament, la qual ha estat aprovada
per unanimitat dels assistents presents en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“ATENDIDO que la AGENDA 21 DE L'HOSPITALET, puesta en marcha por este
Ayuntamiento en 2001, ya consideraba una “acción” con un “grado de prioridad alto” la
realización de una “auditoría energética en dependencias municipales” para “mejorar la
ecoeficiencia de las dependencias municipales”.
ATENDIDO que en el pleno municipal del 27 de julio de 2010 se aprobó el PLAN DE
ACCIÓN PARA LA ENERGIA SOSTENIBLE (PAES) de este municipio que recogía la
“acción” de “realizar la certificación energética de los edificios municipales” “con el objetivo
de detectar los problemas de eficiencia energética de los mismos y realizar las acciones
oportunas por tal de mejorar la calificación obtenida hasta un mínimo de C”, para la cual
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preveía un coste de inversión, IVA incluido, de 337.500 € y se consideraba una actuación de
“prioridad técnica alta”. Asimismo se incluía la “acción” de “mejorar el aislamiento térmico de
las oberturas de los inmuebles” municipales a través de la “colocación de láminas térmicas
en las oberturas verticales de los edificios (ventanas). Estas láminas producen una
reducción de las pérdidas térmicas en un 30%”. Esta acción tenía una “prioridad técnica
media” y un coste de inversión, IVA incluido, de 3.000.000 €.
ATENDIDO que el Pleno municipal de 22 de mayo de 2018, a propuesta del Grupo
Municipal de Cs, aprobó parcialmente la moción para la obtención de certificado y mejora de
la eficiencia energética de los edificios, locales y dependencias municipales que instaba al
gobierno municipal a “proceder a realizar la certificación de la eficiencia energética de cada
uno de los edificios y locales de titularidad municipal que carezcan de ella” y según el
seguimiento de la moción el 5 de noviembre de 2018 ya se estaban “haciendo los
Certificados de eficiencia energética y procederemos a la colocación de los mismos en los
edificios y/o locales municipales que los dispongan”. Quedó rechazado el punto TERCERO,
que literalmente proponía “INSTAR al Gobierno municipal a que, una vez realizadas las
certificaciones y con los resultados obtenidos, en el caso de que fuese necesario,
establezca planes de actuación y programe la realización de los proyectos, con los técnicos
municipales de los departamentos correspondientes y el apoyo del departamento de
Sostenibilidad de AMB, para conseguir que todos los edificios y locales de titularidad
municipal existentes alcancen una certificación energética tipo A,B (EECN) o C (Edificios o
instalaciones energéticamente eficientes)”, con la abstención del PP y el voto en contra del
PSC cuyo representante justificó el voto en contra de su grupo por considerar “imposible” la
propuesta.
ATENDIDO que actualmente se está elaborando el PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT, cuyo borrador contempla la
“mejora de los aislamientos térmicos de los edificios municipales existentes”, medida que
incluye la “realización de la certificación energética de los edificios municipales para detectar
problemas de eficiencia térmica y energética”, planteando el año de inicio el 2022 y el año
de finalización 2030.
ATENDIDO que, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 235/2013, de 5 de
abril, todos los edificios ocupados por una autoridad pública con una superficie superior a
2
250 m frecuentados habitualmente por el público, están obligados a tener un certificado de
eficiencia energética y que, además de la información objetiva sobre las características
energéticas, el certificado deberá incluir recomendaciones para la mejora de la eficiencia
energética del inmueble. El objetivo de la medida es fomentar el ahorro y la eficiencia. Se
complementa esta obligación con lo establecido en Disposición Transitoria Segunda, de la
misma norma, en la que se establece: “1. Los edificios o unidades de edificios existentes
ocupados por una autoridad pública a los que se refiere el artículo 2.1.c) del Procedimiento
básico aprobado por este real decreto deberán obtener un certificado de eficiencia
energética y tendrán la obligación de exhibir su etiqueta de eficiencia energética a partir de
la fecha establecida en la disposición transitoria primera (a partir del 1/6/2013) cuando su
2
superficie útil total sea superior a 500 m y desde el 9 de julio de 2015 cuando su superficie
2
útil total sea superior a 250 m , y desde el 31 de diciembre de 2015, cuando su superficie
2
útil total sea superior a 250 m y esté en régimen de arrendamiento”.
ATENDIDO que el índice de recogida selectiva en l’Hospitalet se situó en 2017 en un
23,2%, valor inferior a la media de la AMB (34,2%) y de Cataluña (39,9%) según el borrador
del PLAN LOCAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE L’HOSPITALET DE
LLOBREGAT.
ATENDIDO que en la AGENDA 21 DE L’HOSPITALET ya se planteaba la “implantación de
la recogida selectiva interna en las dependencias municipales” con un “grado de prioridad
medio”, medida que no se ha vuelto a recoger en los sucesivos planes a pesar de no estar
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implementada, al menos, en su totalidad.
VISTO que la sección sindical de UGT en el Ayuntamiento propone “para todos los
equipamientos municipales un ahorro y uso eficiente del medio ambiente a través de la
instalación de fuentes de aguas” y de esta forma evitar las botellas de agua de plástico de
un solo uso.
Por todo lo anterior, el Pleno del Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat, a propuesta del
Grupo Municipal de Ciutadans (Cs) del Ayuntamiento de l’Hospitalet,
ACUERDA
PRIMERO: INSTAR al Gobierno municipal a cumplir con la obligación impuesta por el Real
Decreto 235/2013, de 5 de abril de realizar la certificación de la eficiencia energética de
cada uno de los edificios y locales de titularidad municipal que carezcan de ella y llevar a
cabo los proyectos para que todos los edificios y locales de titularidad municipal existentes
alcancen una certificación energética tipo A, B (EECN) o C, al menos, antes de que finalice
el presente mandato.
SEGUNDO: INSTAR al Gobierno municipal a implantar la recogida selectiva de residuos en
el interior de las dependencias municipales antes de que finalice el presente año.
TERCERO: INSTAR al Gobierno municipal a implementar la instalación de fuentes de agua
en las dependencias municipales y de esta forma reducir el consumo de botellas de agua de
plástico de un solo uso.
CUARTO: TRASLADAR el contenido de la presente moción a la Taula d’Emergència
Climàtica, entidades registradas de la ciudad, la Alcaldía-Presidencia, Junta de Gobierno
local, a la representación sindical en este Ayuntamiento, al departamento de Sostenibilidad
de AMB y a los Grupos municipales de esta Corporación.

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

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gracias Alcaldesa. Ya presentamos una moción similar hace unos meses en este pleno,
solicitando la no renovación del contrato con Mobike por el incumplimiento permanente que
vecinos y asociaciones como Sumem o la plataforma Espai Públic i Accessibilitat a
L’Hospitalet han anunciado, que la mayoría de grupos votó a favor salvo el Partido
Socialista.
Nos hubiera gustado, que hoy como hemos comentado en presidencia, se hubieran añadido
los grupos municipales para darle más empuje.
Hoy vamos a traer una moción al pleno en el mismo sentido, sobre todo después de las
explicaciones que nos dio en su momento el Partido Socialista para justificar su voto en
contra al finalizar su contrato con Mobike y la situación del servicio en la actualidad.
En la actualidad, estamos viviendo un cambio de paradigma en la movilidad en las grandes
ciudades y sus áreas metropolitanas, con un escenario complejo, pero que a la vez ofrece
un marco de posibilidades para repensar la propia movilidad desde una posición sostenible.
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En este escenario de transformación, además, están irrumpiendo plataformas tecnológicas
o digitales que permiten alquilar o compartir vehículos en las ciudades, con una celeridad
que, ciertamente, no da tiempo a avanzarse en la regulación, estoy pensando en patinetes,
motos, bicicletas, etc.
El caso es que esto es una realidad que ha cambiado el paisaje en nuestras ciudades y
concretamente el paisaje urbanístico de L’Hospitalet.
Atendiendo a esta realidad, y que todo indica a que va a ser creciente la demanda de estos
sistemas de movilidad compartida, que además conviven con los sistemas tradicionales de
movilidad como el metro o el bus, y que acaban apareciendo desplazamientos intermodales
cada vez más frecuentes, se convierte en una necesidad ordenar y regular este escenario
para poder proteger los derechos de los vecinos y vecinas que puedan verse afectados por
la irrupción de estos sistemas de movilidad compartida.
La proliferación desregulada de estos sistemas comporta inmediatamente una mayor
ocupación de la vía pública, lo cual va en detrimento del uso general de los vecinos y
vecinas de ese mismo espacio, es evidente. Y un ejemplo claro de este perjuicio a la
ciudadanía en cuanto al uso normalizado del espacio público son las bicicletas de Mobike,
que es una constante encontrarlas aparcadas en cualquier lugar de la ciudad, sin obedecer
a ningún criterio de respeto a la movilidad del resto de vecinos, ni mucho menos a la
accesibilidad, sobretodo de personas con movilidad reducida, personas de edad avanzada o
personas ciegas entre otros colectivos.
En este sentido, la propia ordenanza de movilidad, establece que, cito literal: “En favor del
interés general y por una correcta convivencia, todos los ciudadanos y en particular los
usuarios de la vía pública, se tienen que comportar de manera que no entorpezcan, ni por
acción ni por omisión, indebidamente la circulación de personas ni vehículos. Además,
tienen que extremar la precaución y tomar las medidas oportunas para no causar perjuicios,
molestias innecesarias, ni ocasionar daños a los bienes o peligros para sí mismos o
terceros. Todos los usuarios de la vía pública tienen que contribuir a facilitar la circulación
de las personas con movilidad reducida”.
Pues creo que es evidente que con los reportings permanentes de vecinos y asociaciones,
denunciando los problemas que genera en la movilidad y accesibilidad, las bicis de Mobike
mal estacionadas, están incumpliendo sistemáticamente con la ordenanza de movilidad.
A finales del año pasado se nos hablaba desde el Partido Socialista de éxito del sistema de
free-floating que se estaba testando en L’Hospitalet con la empresa Mobike, y que era una
prueba piloto en todo caso.
A nuestro entender, esta prueba piloto ha sido un fracaso, ocasionando perjuicios en la
movilidad y accesibilidad de nuestros vecinos en la vía pública, independientemente, como
comentaron ya en su día, del número de usuarios que se hayan dado de alta en el servicio.
Tenemos incluso, no sólo denuncias de vecinos y entidades, sino la propia Síndica de
L’Hospitalet recomendaba al área de Seguretat, Convivència i Civisme, cito literal: “…que
faci una regulació específica i contemplant: Delimitar la capacitat real de la ciutat per
assumir bicicletes d`ús compartit, tenint en compte la necessitat de compatibilitzar en les
vies i els espais públics la convivència i l’estàndard legal d’accessibilitat; establir els requisits
i els criteris objectius que permetin a les empreses interessades en la prestació d’aquest
servei, accedir en condicions d’igualtat a les corresponents autoritzacions; establir les
condicions de prestació d’aquest servei tenint en compte que cal: regular específicament
l’aparcament de les bicicletes compartides sense ancoratge a la ciutat, contemplant que,
aquest, sempre, hagi d’estar a la calçada i mai a vorera, determinar que pel cas que les
bicicletes estiguin aparcades a vorera, aquestes han de ser retirades per l’empresa gestora
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o bé, subsidiàriament per l’Ajuntament, en el termini que marqui la regulació, aplicant el
procediment sancionador corresponent i qualsevol altre aspecte que vagi en la línia de
millorar l’accessibilitat universal de la nostra ciutat i el bon ús de les bicicletes”.
Creo que de estas recomendaciones, no se ha hecho ninguna, salvo la de regular zonas
para el aparcamiento de bicis de la empresa Mobike, en la acera por cierto, y que además
están permanentemente vacías. El problema de la accesibilidad continua siendo un
problema real en la ciudad, no digo que únicamente generado por el servicio de bicicletas
compartido, pero también, y en muchas ocasiones creo que ya no solo genera perjuicios a
la accesibilidad, sino que hay comportamientos incluso incívicos.

SRA. ALCALDESSA
Sr. Moreno se li ha acabat el temps.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Acabo en mig minut i m´ho treu de la rèplica en tot cas. Acabo ja.
Para nosotros, la apuesta que permitiría mejorar todos estos aspectos, ya lo saben, es la
ampliación del Bicing para tener un sistema de movilidad compartida en el Área
Metropolitana, ya que los desplazamientos intermunicipales son frecuentes, y su regulación
es más respetuosa con la accesibilidad y la movilidad, con el sistema de aparcamiento en
calzada, y con la flota controlada y estacionada en los lugares regulados para ello. Creemos
que debería ser la apuesta, sobre todo con los problemas que ha generado la prueba piloto
de Mobike en L’Hospitalet.
Por ello, solicitamos todo lo expuesto en los acuerdos y que pasamos a debate. 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 votaremos a favor de todos los puntos
salvo del punto cuarto que solicita hacer extensivo el modelo de Bicing de Barcelona a la
ciudad de L’Hospitalet.
Entendemos que Bicing cuesta dinero a los contribuyentes de Barcelona, mientras que en el
caso de Mobike supone un modelo de ingreso por utilizar la vía pública.
Sobre el Bicing. En Barcelona, el gasto, tuvo que hacer una inversión inicial de casi 15,9
millones de euros para instalar 6.000 bicicletas, crear 400 estaciones y comprar las
furgonetas para recolocar las bicis y eso supone a nivel anual casi un coste de 18 millones
de euros sólo para el mantenimiento del servicio.
Esto supone un coste mucho más elevado que el sistema Mobike de L’Hospitalet, el cual
reporta unos ingresos a las arcas públicas en vez de suponer un coste. Paga una tasa por la
utilización de la vía pública. Sólo son los usuarios que consideran utilizarla los que pagan el
servicio.
Entendemos que necesita ser revisado este modelo. Asociaciones como Sumem, ya desde
hace mucho tiempo, vienen reclamando mejoras, porque no se respetaban las aceras, se
aparcaba de cualquier manera, por tanto el procedimiento dejaba mucho que desear.
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Desde la propia sindicatura se han hecho informes relativos a la mejora de esta gestión
porque realmente no llegaba a ningún sitio bueno. No en vano también el Partido Popular a
finales del mandato anterior, de manera conjunta planteamos una moción para revisar el
modelo. Porque entendíamos que a pesar de que se necesita una mejora y reorganización
del servicio, sí que es positivo que L’Hospitalet apueste por el uso de la bici en decremento
del vehículo.
Vemos con buenos ojos el hecho de que siga existiendo este servicio, vemos con buenos
ojos la moción en términos generales pero dudamos de que la moción en el punto cuatro
sea lo mejor. Porque nos costaría dinero. En este punto nos vamos a abstener y en el resto
vamos a votar a favor. Gracias.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Gracias Alcaldesa. En relación a la moción con el punto 28 del orden del día, del uso de
transporte compartido, creemos que disponer de diversas alternativas de movilidad
sostenible es positivo, pero era previsible lamentablemente que, en una ciudad como
L’Hospitalet, cuyo uso del espacio público es muy intenso debido a la alta densidad de
población y el urbanismo poco ordenado que tenemos, iba a ser una fuente de conflictos un
sistema de bicicletas compartidas sin anclaje, como de hecho, ha sido en tantas otras
ciudades cercanas y de otros países.
Compartimos la necesidad de extender el Bicing a L’Hospitalet ya que sería lógica una
integración metropolitana de los sistemas de movilidad compartida. No tiene sentido que la
mayoría de los transportes que se realizan no puedas pasar de Barcelona a L’Hospitalet.
La accesibilidad es una asignatura pendiente en L’Hospitalet de difícil superación debido a
la densidad de población y el urbanismo de la ciudad. Creemos que sería necesario hacer
planes rigurosos que contemplaran la peatonalización y semipeatonalización de las calles
con un trazado más denso e importante flujo de peatones. Esta necesidad se hace más
acuciante ante los requisitos de distanciamiento social de la pandemia. Reclamamos al
gobierno municipal que lo priorice en el próximo Plan de Inversiones Municipales. Lo
volvemos a reclamar aquí.
También animamos al gobierno municipal a impulsar con mayor vigor la creación de carriles
bici segregados de la acera porque los integrados son un foco de conflicto con los
transeúntes. El balance del pasado mandato en creación de carriles bici es muy mejorable,
se podía mejorar muchísimo. Recientemente la Alcaldesa inauguraba 500 metros en la
Travesía industrial que no están articulados en una malla coherente de carriles bici, es lo
que venimos diciendo, falta también integrar a nivel de ciudad. Un plan riguroso y serio que
pueda conectar al menos todos los barrios y luego en el futuro con Barcelona. Creemos que
falta mucho por hacer y el ritmo es demasiado lento. Se puede mejorar muchísimo y
reclamamos que se mejore en este sentido. Hagamos un plan serio por la sostenibilidad en
esta ciudad. Muchas gracias.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Gràcies. De nou una moció sobre Mobike. Ens trobem davant una crònica dels
despropòsits, que portem patint des de fa dos anys a L’Hospitalet.
Vam avisar des del començament dels problemes que provocaria la implantació d'una
empresa privada de bici compartida com Mobike, en comptes d’apostar per la bici com a
transport públic.
El sistema que ofereix aquesta empresa privada es basa en el free-floating, permetent
aparcar a qualsevol lloc. Això és directa i radicalment incompatible amb la nostra ciutat.
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Si alguna cosa hem comprovat durant la prova pilot, que s’ha allargat durat un any i mig, és
que aquest sistema no funciona. Ens han negat informació, no han actuat amb
transparència, i han arribat fins i tot a riure’s de la ciutadania, com deia algun regidor del seu
govern el mandat anterior, dient que si les bicis molestaven, que les moguessin que tampoc
pesaven cinquanta quilos.
I per intentar corregir-lo hem vist com anaven improvisant, nyap rere nyap, com pintant
espais reservats per aquesta empresa privada a la vorera, i després a la calçada, tot i que
després ens diuen que no volen treure aparcament per posar bancs però sí per les bicicletes
de Mobike.
També amb l’anunci del cadenat que anava a resoldre tots els problemes, i també ha estat
un absolut fracàs.
Com que no tenien prou amb una prova pilot d’un any i mig, i amb la llicència finalitzada,
durant l’estat d’alarma hem vist que l’Ajuntament ha permès que aquesta empresa
mantingués les seves bicicletes abandonades per tota la ciutat durant 2 mesos.
Ara hem conegut que se’ls ha proporcionat una nova llicència, aquest cop sense data
coneguda de finalització.
Creiem que cal un sistema de bicicleta compartida a L’Hospitalet, però no el que defensa
aquest govern, afavorint una empresa privada. Que no passi com amb Mobike, que decideix
unilateralment apujar els preus i no opera amb transparència.
Volem un sistema públic, amb estacionament fixe, i que permeti connectar amb Barcelona.
Si l’Ajuntament de veritat es cregués la bicicleta com a transport públic, apostaria pel Bicing.
Per cert, com que no n’hi havia prou amb Mobike, ara tenim les bicicletes de Ecooltra, que el
govern afirma que no li consta que operen a L’Hospitalet. Si no li consta suposo que estan
operant sense llicència. Passegin-se per la ciutat i ho comprovaran.
És lamentable que el seu model sigui el de privatitzar l’espai públic, els aparcaments públics
de bicicleta, perquè els ocupin empreses que en fan negoci i que paguen una ridiculesa de
taxa. Que a més perjudiquen i molt l’accessibilitat de les persones grans, de les famílies
amb cotxets, les persones amb mobilitat reduïda o amb limitació de visió, tal com han
denunciat moltes entitats i la pròpia Síndica. I que incompleixen de manera reiterada
l’Ordenança de Mobilitat i la pròpia llicència, sense que l’Ajuntament vulgui fer res.
Aquesta és la seva aposta per la bicicleta. Rectifiquin. Escoltin la gent i treballin per millorar
la ciutat, i no per defensar els interessos d'aquesta empresa privada. Escoltin als usuaris de
bicicleta, i deixin d’actuar d’esquenes als que fem servir la bicicleta, i que patim les seves
decisions. Per tant, votarem a favor d’aquesta moció. Moltes gràcies.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Gràcies Alcaldessa. En primer lloc Sr. Moreno, ustedes llevan mucho tiempo haciendo
campaña activa contra el sistema de bici compartida que hemos probado en la ciudad, igual
que Esquerra Republicana. Todo lo que ha durado la prueba piloto han estado orquestando
en contra de un modelo que hoy por hoy, tiene unos resultados que nosotros valoramos
positivamente.
Tener más de 20.000 personas usuarias y ser las bicicletas más usada entre las ciudades
europeas, no me parece una cuestión menor.
En cualquier caso, es evidente que implantar un servicio de bici, lo decía el Sr. Jesús Martin
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antes, da problemas. Evidentemente que da problemas. Y hemos hecho una prueba piloto
muy racional, sólo con 500 bicicletas, cuando la prueba permite más de 1.000. Hemos sido
muy cautos, hemos ido incorporando medidas de control obligando a la empresa a
incorporar cambios. Hemos incorporado parking en calzadas, aceras de más de 6 metros,
hemos impuesto candado, la única ciudad europea con candado. Y se han limitado zonas
donde no se puede estacionar.
Es evidente que un grupo de personas, muy limitado, tiene comportamientos incívicos. Ante
eso también hay un sistema de control y de pago por la retirada de esas bicicletas.
Sr. Coque García no mienta usted. Le hemos informado de todo, absolutamente de todo. No
hay pleno en el que usted no tenga una respuesta por escrito de lo que estamos haciendo.
Y aquella que requiera sabe dónde pedirla, tiene la puerta abierta. En cualquier caso, ya se
ha referido antes la Sra. Esplugas también a los costes. En fin, en Barcelona, el coste del
Bicing para los ciudadanos es de 12,3 millones de euros. En L’Hospitalet tiene una
traslación de entre 1 y 1,5 millones, que tendrían que asumir los ciudadanos.
Es fácil ver que ese, no es nuestro modelo. En estos momentos el bicisharing nos cuesta
cero euros y recaudamos muy poca tasa pero la suficiente para ir haciendo pequeñas
actuaciones de mejora.
Insisto, nuestro modelo es este. El modelo Bicing desde el punto de vista económico, para
nosotros es insostenible. Lo que tenemos que hacer en la nueva licitación es incorporar lo
que ya hemos hecho para que las empresas que se presenten cumplan con todos los
requisitos.
Respecto al Área Metropolitana, si fuera tan fácil instalar el bicing metropolitano, ya lo
habríamos hecho. Pregúntele a la presidenta del Área Metropolitana porque no se instala.
Seguramente porque no lo podemos asumir. No nos podemos permitir un único modelo en
el que las estaciones fijas en algunos barrios no se pueden instalar.
Esta es un poco la realidad. Vamos a seguir trabajando en mejorar el modelo. Seguiremos
avanzando. En cualquier caso, en Barcelona opera una empresa privada, se llama Ferrovial,
no me consta que sea una ONG, y factura 20 millones de euros. Suficiente para dejar de
hablar de servicio público. Es una concesión, en la que de los 20 millones, el ayuntamiento
tiene que pagar prácticamente el 70%. Gracias.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Agradecer el apoyo a todos los grupos salvo en este caso al Partido Socialista.
Creemos que el modelo de Barcelona permite tener mucho más control del propio servicio y
paliar los problemas que genera una concesión en manos privadas, en este caso el Mobike.
Entendiendo que la bici es un transporte que debe ser público.
El resultado es el que es. No tiene sentido que estemos integrados en el Área Metropolitana
y que cada municipio tenga su propio modelo.
Sr. Pepe Castro, más que el número de usuarios de un servicio, tendría que mirarse el
impacto social que reporta y si con este servicio, una sola persona, que somos muchas, ve
perjudicado su derecho a la movilidad, creo que no se puede hablar de éxito. Siguen
negando los problemas que Mobike provoca en la ciudad, no hay una sola disculpa. Hay
informes perfectamente documentados donde se puede abordar que hay incumplimientos
contractuales, que permitiría la rescisión contractual. Ejecútenlo, tienen posibilidad de
hacerlo.
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Hay bicicletas que han estado más de 3 meses mal estacionadas y sin que nadie las recoja.
Cuando la propia clausula dice, retirarla en 2 horas. La Síndica, vuelvo a repetir, no sirve de
nada alabar públicamente su trabajo si luego en este caso no se tienen en cuenta sus
consideraciones. Muchas gracias.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Sr. Pepe Castro, jo no menteixo, si jo he rebut respostes que eren per emmarcar-les.
Respostes de tirar pilotes fora o riure. Per això dic que han enganyat, hem hagut de fer
preguntes i repreguntes per disposar d’aquesta informació.
Després, tampoc demanem res de l’altre mon, està tot inventat. Ciutats com Girona o
València tenen un servei com aquest. El que no podem fer és que, L’Hospitalet tingui
bicicletes per tot arreu, jo me les he trobat i com jo, molta gent.
Reitero el que he dit abans, facin l’experiència algun dia, no sé si amb la ONCE o amb quina
entitat. Passem tot un dia amb ells i anem per la ciutat, a veure que ens trobem. I quan no
sigui una bicicleta, serà el pivot amb el cadenat. Vostès segueixen per la vereda, escoltin.
Volem un sistema de bicicletes compartit, no ho tenim i no es volen deixar ajudar. Crec que
ho volem fer de manera constructiva i vostès no escolten i no volen escoltar.

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Sr. García, molt breu, la informació la tenen i torno a repetir, si volen més tenen la porta
oberta i saben com fer-ho. Un altra cosa és, venir aquí a explicar cuentos chinos. Sobre el
tema de Ecooltra, res a dir, sap que no tenen llicència i que les hem retirat. No torni a parlar
de Ecooltra.
Sobre el tema, Sr. Moreno, no hi ha cap informe documentat del que vostè parla sobre les
problemàtiques. I clar, que ens prenem en serio a la Síndica. Tot el que ens ha recomanat,
ho hem traslladat a la empresa.
En qualsevol cas, és una moció que la podien haver fet fa 2 anys. Vostès no tenen cap
interès en treballar amb aquest govern. Només tenen interès en parlar del Bicing, quan
curiosament a Barcelona s’està estudiant el bicisharing. No entenc aquest tancament que
tenen.
En qualsevol cas, aquesta moció per nosaltres és oportunista, i vostès no fan cap tipus
d’anàlisis, per tant, d’interès públic en parlen però sense cap dada objectiva, només critica al
govern. Nosaltres no compartim aquesta moció i el nostre vot serà contrari. Gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Para cerrar el debate, lo que estamos pidiendo es, que para la movilidad compartida no
tengamos que poner en perjuicio cuestiones fundamentales como la accesibilidad, que
reconozcan que esta prueba no ha funcionado y que ha perjudicado la armonía en el
espacio público. La administración tiene la obligación de buscar modelos que compatibilicen
todos los derechos. Muchas gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 28, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 28 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
MOCIÓ 28.- PER A LA REGULACIÓ DELS SISTEMES DE TRANSPORTS D’ÚS
COMPARTIT
EN
RÈGIM
D’EXPLOTACIÓ
ECONÒMICA,
PEL
DRET
A
L’ACCESSIBILITAT
I
L’EXTENSIÓ
DEL
BICING
A
L’HOSPITALET
DE
LLOBREGAT.AJT/37938/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON, TERCER, CINQUÈ, SISÈ, SETÈ i VUITÈ 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
13 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen
Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González; 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.
b) Acord QUART 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 12 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres.
Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona
Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel
García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo
Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González
Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 1 vot d’abstenció de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González, assistents presents en el moment
de la votació.
A petició de l’Alcaldessa per la Secretària General del Ple es dóna lectura de l’enunciat
de la moció 29 de l’ordre del dia, presentada pel grup polític municipal de L’Hospitalet En
Comú Podem - En Comú Guanyem.

SRA. GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Moltes gràcies. La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19 ha desencadenat una
crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures
d’emergència en tots els àmbits i institucions i també ha fet emergir les mancances del
sistema sanitari i sociosanitari a causa de les dràstiques retallades que els governs de
Catalunya i de l’Estat espanyol han estat aplicant des del 2010.
Unes retallades que han comportat un deteriorament progressiu dels sistema sanitari,
posant-lo en greu perill, i amb una sobrecàrrega intolerable per als professionals sanitaris i
sociosanitaris. A aquest fet, cal sumar-hi les constants improvisacions i la mala gestió duta a
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terme per part de la Generalitat de Catalunya, com per exemple en el descontrol de la gestió
de compres de materials, la fiscalització dels tests i gestió publica dels mateixos, el
tancament de CAPs i CUAPs arreu del territori.
A més de dues actuacions molt qüestionables. En primer lloc el preu fixat per decret per
compensar la sanitat privada i concertada del servei de pacients atesos per la COVID-19. El
pressupost públic català pagarà 43.400 euros per cada pacient amb la COVID-19 que hagi
fet ús d’una unitat de cures intensives, a la sanitat privada i concertada durant aquesta crisi
sanitària. I l’externalització a una empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de
coronavirus per un import de més de 17 milions d’euros que a més està resultant ineficaç,
ineficient i amb retard.
Resulten també injustos i discriminatoris els criteris utilitzats per compensar als i les
professionals dels sistema públic de salut que han treballat fins a la extenuació en aquesta
crisis sanitària, deixant a banda col·lectius que també s’han deixat la pell en aquesta
pandèmia com personal de la neteja o d’atenció entre d’altres.
Per això resulta imprescindible un nou pacte pel sistema públic de salut, augmentar els
recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries i
millors condicions laborals i salarials per als i les professionals de la salut.
Aturar l’externalització per al rastreig dels contagis del coronavirus assignant aquesta funció,
reforçant amb mitjans tècnics i humans els equips de l’atenció primària. Efectuar una
auditoria publica independent per tal de revisar les aportacions efectuades al sistema
sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19. La reobertura immediata de tots
els CAPs i CUAPs de Catalunya amb la dotació de professionals necessaris i recursos per
al retorn de l’activitat d’atenció presencial. Per exemple a L’Hospitalet el CAP del Gornal i
l’ampliació a horari complert del del barri de Sanfeliu.
Retornar, de manera immediata, les pagues extraordinàries pendents de cobrar als i les
treballadores del sector públic i reconsiderar els criteris per a compensar els i les
professionals del sistema públic de salut i de residències que han treballat durant la part
més intensa de la pandèmia.
Per un sistema públic de salut de qualitat i universal, i el nostre més profund agraïment als i
les professionals del sistema públic de salut, serveis d’emergències i de treball essencial
que han fet front des de la primera trinxera a aquesta pandèmia.
L’Alcaldessa obre el torn d’intervencions dels regidors i les regidores representants dels
grups polítics municipals, per ordre de menor a major número de membres.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Desde el Partido Popular votaremos por puntos esta moción. Está
muy bien traer al Pleno del Ayuntamiento una moción reivindicando una sanidad pública de
calidad, con medios. Pero hay que recordar de dónde venimos, y que En Comú Podem han
ayudado a la Generalitat a tirar adelante sus presupuestos.
Presupuestos en los que hay un pequeño aumento en partida de sanidad pero ven con
buenos ojos que se les siga manteniendo y apoyando las estructuras de estado, en lugar de
apostar realmente por una sanidad con todas sus necesidades.
Cataluña es una de las comunidades que menos invierte en sanidad respecto a sus
habitantes. Sufrió los mayores recortes…
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SRA. ALCALDESSA
Sra. Esplugas, no sé si soy yo, pero se oye muy mal. Sra. Secretaria, ¿cree que se puede
registrar bien el audio? No se oye.

SRA. SECRETÀRIA
Se hará lo que se pueda, sino, no habrá intervención. Nos la puede facilitar si la tiene
escrita. Para facilitar.

Se senten sorolls.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
La sanidad catalana ha sido uno de los sectores más perjudicados por los tres adelantos
electorales consecutivos que se han producido en Cataluña desde 2012 a causa de los
vaivenes del procés independentista. La inestabilidad política ha pasado factura al sistema
sanitario público, azotado por los recortes ejecutados por el gobierno de Artur Mas e
incapaz de tirar adelante cambios estructurales para mejorar el sistema a causa de los
paros gubernamentales.
El Departamento de Salud ordenó cerrar quirófanos por las tardes, reducir horarios de
centros de atención primaria e incluso cerrar puntos de atención continuada en algunos
municipios. También dejó de cubrir bajas y cerró plantas hospitalarias enteras para reducir
gasto de personal. Durante los años de gobierno de Mas, la sanidad catalana perdió, según
los datos del Departamento de Salud, 2.400 sanitarios (pasó de 76.306 en 2011 a 73.899 en
2015) y más de 1.100 camas hospitalarias (en 2010 había 14.072 y en 2015 sumaban
12.902).
Desde el grupo parlamentario Popular consideramos que la mejor solución para la sanidad
catalana es empezar porque la señora Vergés dimita. Lo hemos pedido en sede
parlamentaria y ahora aquí.
Por tanto el Partido Popular votará a favor del punto 1, en el 2 nos vamos a abstener
atendiendo a que pide que se paralicen los rastreos. Entendemos la inutilidad de la empresa
Ferrovial como la empresa encomendada, pero que esa empresa sea una inútil no significa
que todas las empresas sean también inútiles. Nosotros entendemos que en este caso la
colaboración público-privada es positiva.
Nos vamos a abstener en el punto 3, y votaremos a favor del 4, 5 ,6 y 7. Gracias.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Buenas tardes a todos, en L’Hospitalet estamos viviendo en primera persona la deficiente
gestión de la trazabilidad de los casos de coronavirus por parte de la Generalitat.
Como todos sabemos, la situación en Lleida y toda el Área Metropolitana es muy grave. La
gestión del govern de la Generalitat está siendo nefasta. Durante todo el estado de alarma
hemos oído cada día que la culpa era de España y pidiendo competencias. Ahora que es
una competencia vemos que no saben cómo salir.
Además, la contratación a una empresa de Ferrovial no especializada en los rastreos ha
sido muy extraña y no exenta de polémica por la vinculación del hermano de Junqueras en
la empresa. Ahora que llevamos varios plenos oyendo al Sr. García Acero hablando de las
comisiones de investigación que tanto les gustan, ¿Hacemos una comisión de investigación,
señores de Esquerra?
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Al margen de la anécdota, en cuanto al punto 4, Ciudadanos ha pedido en el Parlament el
restablecimiento de todos los centros de atención primaria, que han de ser fundamentales
en el seguimiento de la salud pública en una situación como la que vivimos actualmente con
la pandemia, y que ya estaban de por sí muchos de ellos desbordados por la falta de
recursos a la que somete el govern de la Generalitat a la sanidad pública y ahora se hace
palpable.
Por todos estos motivos y para no extenderme más, votaremos a favor.

SR. GARCÍA MUÑOZ (ERC-AM)
Gràcies, sobre aquesta moció, el govern afrontava, amb els pressupostos d’enguany, la
segona inversió més gran en salut de la història, amb 9.789 milions d’euros.
La COVID-19 ha suposat un impacte sobre les finances catalanes de més de 5.000 milions
d’euros. Per tant, només amb els pressupostos de la Generalitat no hi podrem fer front. Ara
més que mai, i de la mà de tot el sector, cal reclamar a l’Estat espanyol la fi de
l’infrafinançament crònic del sistema i corregir el dèficit fiscal.
La Generalitat té el compromís de compensar l’esforç dels nostres professionals,
d’incorporar tots els aprenentatges de la COVID-19 i treballar amb el consens de tot el
sector per reclamar i per revertir l’infrafinançament en Salut.
També s’aposta per l’atenció primària, que és la columna vertebral del sistema. Amb la
COVID-19 s’ha transformat la seva activitat en atenció telefònica, virtual i domiciliària.
També l’atenció a les residències, amb més de 300.000 visites només entre l’1 i el 15 de
maig, per exemple.
El nou Pla d’Atenció Primària ho reforçarà. I està previst recuperar i reprogramar, en base a
criteri clínic, les intervencions i proves diagnòstiques afectades per la COVID-19, i reobrir els
CAPs sempre vetllant per la seguretat i que l’atenció a la ciutadania sigui òptima. I tot això,
preparant-nos pels rebrots que vindran, com veiem aquests dies a L’Hospitalet.
Respecte a l’externalització del seguiment, la contractació s’ha fet correctament en el marc
del que s’estipulava sota l’estat d’alarma, i amb l’empresa que ja gestionava el servei 061.
L’objectiu era disposar de teleoperadors per fer seguiments, que permetés tenir capacitat de
reacció ràpida en funció de les necessitats de cada moment. El cost de 17 milions d’euros
era el sostre en el pitjor dels escenaris, no el cost total.
Per últim, sobre els preus de l’UCI, calia reorganitzar i preveure la necessitat de llits, per la
qual cosa la sanitat privada va passar a estar coordinada per CatSalut. Calia reduir la
pressió assistencial del sistema públic i evitar el col·lapse del sistema. Aquesta tarifa
s’aplica al Sistema Sanitari Integral, i tots els centres que durant la pandèmia han realitzat
activitat a compte del CatSalut, independentment de la seva titularitat, la rebran en base a
les mateixes regles de joc.
Un cop finalitzi l’emergència sanitària, es crearà un consell assessor amb representants del
Sistema Sanitari Integral, les entitats proveïdores de serveis assistencials i el departament
d’Hisenda, per analitzar l’impacte econòmic, i en base als resultats el Servei Català de Salut
podrà efectuar una revisió de les tarifes i la resta d'imports abonats.
En el cas dels centres privats, el CatSalut encarregarà una auditoria externa, i en base als
resultats el CatSalut podrà procedir a regularitzar, en positiu o negatiu, els imports satisfets
per tal de corregir els imports satisfets. Aquests dos mecanismes ja estan recollits al decret
aprovat, en base a dades reals de la pandèmia. Per això, nosaltres ens abstindrem
d’aquesta moció. Moltes gràcies.
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SR. HUSILLOS GUTIÉRREZ (PSC)
Gràcies Alcaldessa. Primer de tot, tot i que amb la manca de recursos que a la moció es fa
menció, vull aprofitar per fer un reconeixement als professionals sanitaris de la nostra ciutat,
especialment a l’atenció primària. Especialment de relleu aquest importantíssim esforç.
A la qüestió de fons de la moció, crec que, es fa esment de recerca de recursos privats, és
una obvietat que més enllà del preu, el que em preocupa en els moments més durs de la
pandèmia, és que tenies la sensació de que no es va utilitzar tota la capacitat de la sanitat
privada disponible a Catalunya, dificultant l’accés a alguns malalts a l’atenció sanitària
adient.
Més enllà del preu que pagues, si aquest preu que pagues ha servit per salvar vides doncs,
segurament es pagui amb més seguretat i de millor gana.
Insistir també
fortalesa. Ho
principal que
absolutament
terme.

en el que alguns grups ja heu comentat, cal obrir la primària amb tota la seva
hem comprovat aquests dies a la nostra ciutat, és la primària, la trinxera
permet mantenir a ratlla el virus en aquests dies de rebrot. Per tant, és
necessari mobilitzar amb tots els recursos necessaris perquè es pugui dur a

Crec que a banda i seguint l’actualitat i el que en el Parlament es desenvolupa, començo a
tenir preocupació perquè la consellera Vergés té dificultats per coordinar-se amb totes les
administracions. En els mesos més durs de la pandèmia tenia dificultat per coordinar-se
amb l’Estat però ara, aquest matí mateix, s’ha queixat de la coordinació amb els
ajuntaments. En tot cas, aquest no és el fòrum, però li demanaria que concretés amb quins
ajuntaments té els problemes. Jo vull remarcar l’excel·lent coordinació que portem a terme
amb la conselleria de Salut i que no es pot tirar sempre la culpa als altres. Gràcies.

SRA. GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Quería comentar con el Sr. García, la sensación de improvisación que hemos tenido de toda
la pandemia respecto de la Generalitat ha sido infinita.
Creemos sinceramente que se están pagando todos los años de recortes en la sanidad
pública. Como bien decía el Sr. Husillos, la sensación de que en la privada no se hicieron
las necesarias derivaciones para poder cubrir la mayoría de casos de COVID-19 durante los
momentos más difíciles. Podían haber internalizado la sanidad privada en beneficio del bien
común y no lo hicieron. Ahora las derivaciones suponen un coste altísimo para las arcas
públicas.
Sobre el tema de Ferrovial, es el colmo. Un trabajo que podía haberse realizado desde los
CAPs con los refuerzos necesarios y personal, se les fue de las manos, y así estamos. Lo
lamentamos muchísimo porque creemos que en una situación de estas características el
trabajo en unidad debería haber sido la orden del día.
Me consta que la mayoría de los ayuntamientos han estado al pie del cañón.
Independientemente del color que haya sido. También se han recibido críticas por parte de
ayuntamientos de su propio color político por la gestión.
Les recuerdo que llevan 5 años aproximadamente en el gobierno de Catalunya como para
decir que nos ha pillado un poco a traspiés. Es cierto que la pandemia trastocó todo, pero si
se hubiera apuntalado el sistema público de salud desde el principio, seguramente no se
hubieran encontrado así. Estaríamos en una situación de mayor fortaleza. Que sirva esto
para aprender y poder hacer el pacto nacional por el sistema público de salud, que es vital y
de emergencia nacional. Gracias.
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La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 29, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 29 de l’ordre del dia, que
queda aprovada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.

MOCIÓ 29.- EN DEFENSA DEL SISTEMA PÚBLIC DE SALUT, PER A UN NOU PACTE
NACIONAL DE SALUT DE CATALUNYA I DE REBUIG A LA PRIVATITZACIÓ DE
SERVEIS DUTS A TERME PEL DEPARTAMENT DE SALUT DE LA GENERALITAT DE
CATALUNYA. AJT/37823/2020
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, QUART, CINQUÈ, SISÈ i SETÈ han estat aprovats amb 22 vots a
favor dels representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver
Vallés, Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez,
Jesús Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles
Sariñena Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez
Fernández, M. Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; dels representants de LHECP-ECG,
Sres./Sr. Ana M. González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la
representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González i amb 5 vots d’abstenció dels
representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge
García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; assistents
presents en el moment de la votació.
b) Acords SEGON i TERCER han estat aprovats amb 21 vots a favor dels
representants del PSC, Srs./Sres. Núria Marín Martínez, Francesc J. Belver Vallés,
Cristian Alcázar Esteban, José Castro Borrallo, Rocío del Mar Ramírez Pérez, Jesús
Husillos Gutiérrez, Jaume Graells Veguin, David Quirós Brito, M. Ángeles Sariñena
Hidalgo, M. Teresa Revilla Sánchez, Laura García Manota, Olga Gómez Fernández, M.
Dolores Ramos Zafra i Cristóbal Plaza Lao; dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel
Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús
Amadeo Martín González i dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M.
González Montes, Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i amb 6 vots
d’abstenció; dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa
Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero i de la representant del PP, Sra. Sonia Esplugas González; assistents presents
en el moment de la votació.

El text definitiu aprovat de la moció, és el següent:
“Estem vivint una situació excepcional. La pandèmia provocada pel coronavirus COVID-19
ha desencadenat una crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit
implementar mesures d’emergència en tots els àmbits i institucions, particularment per fer
front a la pandèmia del COVID-19; circumstància que ha comportat també el confinament
domiciliari per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i ciutats per
reduir la probabilitat d'exposició i contagi pel Coronavirus SARS-CoV-2. Alhora, aquestes
diferents crisis han fet emergir les mancances del sistema sanitari i sociosanitari a causa de
les dràstiques retallades pressupostàries que els Governs de Catalunya i de l’Estat
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Espanyol han estat aplicant, fins al dia d’avui, des del 2010. Unes retallades que han
comportat un deteriorament progressiu dels sistema sanitari, posant-lo en greu perill, i amb
una sobrecàrrega intolerable per als professionals sanitaris i sociosanitaris.
A aquest fet, cal sumar-hi les constants improvisacions i la mala gestió duta a terme per part
de la Generalitat de Catalunya, com per exemple en el descontrol de la gestió de compres
de materials, la fiscalització dels tests i gestió publica dels mateixos, els acords en el
pagament per la prestació sanitària fora del sistema sanitari públic de Catalunya (SISCAT),
la tardana actuació en les residències de persones grans, tant públiques com concertades,
la manca de diàleg amb el mon local, l’enorme dificultat per habilitar hospitals de campanya i
hotels de salut de forma coordinada amb els ajuntaments, el tancament de CAPs i CUAPs
arreu del territori sense comunicació amb els propis ens locals, fet que suposava dificultar
encara més l’atenció mèdica al conjunt de la ciutadania i que va provocar el col·lapse del
servei 061, deixant a moltes ciutadanes i ciutadans sense atenció sanitària durant el
confinament i de forma rellevant a les persones amb malalties cròniques.
Menció a part mereixen dues actuacions molt qüestionables i que ens mostrem contraris. En
primer lloc el preu fixat per Decret per compensar la sanitat privada i concertada del servei
de pacients atesos per la COVID-19. Un preu per pacient que és superior a qualsevol
referència de comparació que es pugui fer, i que no s’ha calculat de cap manera
mínimament transparent. Així, el pressupost públic català pagarà 43.400 euros per cada
pacient amb la COVID-19 que hagi fet ús d’una UCI, d’una unitat de cures intensives, a la
sanitat privada i concertada durant aquesta crisi sanitària. Una quantitat exagerada si
comparem amb altres comunitats com per exemple Navarra que va fixar el preu en 21.000
euros.
En segon lloc, l’externalització pel Departament de Salut a l’empresa Ferroser Servicios
Auxiliares, empresa filial de Ferrovial, per al rastreig dels contactes de coronavirus per un
import de més de 17 milions d’€ o els imports desproporcionats pagats al sistema sanitari
privat per l’ús dels seus serveis i instal·lacions en el pic de la pandèmia sanitària provocada
per la COVID-19. Fets aquests que tornen a mostrar el constant menysteniment del
Departament cap al sistema sanitari públic.
També cal esmentar l’anunci fet per la Generalitat de Catalunya de destinar 140 milions
d’euros per compensar els i les professionals del sistema públic de salut i de residències
que han treballat durant la part més intensa de l’epidèmia de la COVID-19 mitjançant uns
criteris que els diferents col·lectius sanitaris i sindicats del nostre país han considerat
injustos i discriminatoris ja que no tenen en compte el conjunt de professionals que treballen
en el sistema com es el personal de neteja, atenció i altres. Circumstància que s’agreuja per
la nul·la resposta a resoldre les pagues extraordinàries pendents als i les professionals
sanitàries i la revalorització dels salaris. Ens reafirmem en que el reconeixement
professional va molt més enllà de la compensació per un servei prestat. No es tracta d’una
retribució sinó d’anar més enllà i de fer una valoració de llocs de treball en tots els nivells i a
tota l’escala i que tingui reconegut el nivell de risc i tots els seus drets.
Però aquesta crisi sanitària també ha mostrat les debilitats del sistema sanitari públic català i
reobre el debat sobrer la urgència per revertir les mancances que la COVID-19 ha
evidenciat. Els i les professionals sanitaris i sociosanitaris del sector públic en un context
d’extraordinària dificultat i en moltes ocasions sense l’acompanyament del Departament de
Salut a l’hora de proporcionar EPIs i materials d’autoprotecció, han destinat el bo i millor de
totes i tots ells per atendre en les millors condicions a la nostra ciutadania, salvant vides i
posant-ne en perill les seves. Fet que mereix un agraïment immens als i les professionals de
la sanitat en general pel seu alt grau de compromís, dedicació i valentia en aquests
moments excepcionals que ens toca viure. En definitiva, un sistema que ha estat tan elogiat
com retallat per part del govern de la Generalitat.
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Atès que aquest context de pressió constant cap als i les professionals del sistema sanitari
ha arribat a un límit d’insostenibilitat que posa en crisi el sistema SISCAT i l’esforç dels
professionals ha arribat al seu límit.
Atès que aquesta situació límit es constata per les darreres manifestacions ciutadanes,
socials i dels propis professionals sanitaris i que, en els darrers dies, han portat a la
presentació d’un Manifest per part del Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, el
Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya i la Societat Catalana de Gestió
Sanitària al qual s’hi han adherit altres institucions i entitats del sector de la salut i que
consta d’un decàleg per a la reforma del sistema de salut de Catalunya que fem nostre.
Aquestes deu propostes demanen, entre d’altres, un nou pacte per la sanitat, augmentar els
recursos econòmics al sistema sanitari públic, la millora de les infraestructures sanitàries i
millorar les condicions i els recursos per als i les professionals de la salut amb l’objectiu de
millorar el sistema públic de salut.
Atès que considerem que la salut ha d’estar present en totes les polítiques i que avui
l’emergència climàtica, la crisi social i econòmica que patim també afecta la nostra salut,
fem nostres les recomanacions de l’Organització Mundial de la Salut per tal de reorientar el
sistema sanitari cap a la promoció de salut, la salut comunitària, la prevenció, la lluita contra
la desigualtat i la promoció de les polítiques públiques saludables.
Per això el Ple, a proposta del grup polític municipal L’Hospitalet En Comú Podem - En
Comú Guanyem, Acorda:
PRIMER.- Instar el Parlament de Catalunya a elaborar un nou pacte nacional per la salut de
Catalunya, posant el sistema públic al nivell que demanda la societat, establint un escenari
pressupostari adient a les necessitats de professionals, les estructurals, de recursos,
equipaments i tecnologia, i de formació, recerca i innovació.
SEGON.- Instar la Generalitat de Catalunya a aturar l’externalització per al rastreig dels
contactes de casos de coronavirus i assignar aquesta funció, tot reforçant-la, als equips
d’Atenció Primària de Salut i Salut Pública, en coordinació amb el Programa de salut pública
per a l'estudi epidemiològic dels casos amb la COVID-19 creat en el marc del Servei
d'Urgències de Vigilància Epidemiològica de Catalunya.
TERCER.- Efectuar una auditoria pública independent per tal de revisar les aportacions
efectuades al sistema sanitari privat amb motiu de la pandèmia de la COVID-19 i, si es
donés el cas, procedir al tràmit corresponent per efectuar-se el retorn dels imports liquidats
amb escreix.
QUART.- Instar el Departament de Salut a la reobertura immediata de tots els CAPs i
CUAPs de Catalunya amb la dotació de professionals necessaris, capacitat d’organització i
recursos per al retorn de l’activitat d’atenció presencial, com a baula estratègica d’un país en
les seves polítiques de salut, prevenció comunitària i de coordinació amb altres àmbits
assistencials.
CINQUÈ.- Instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a augmentar en 5.000 milions d’€
els recursos econòmics destinats a reforçar el model sanitari públic. Aquesta dotació
addicional s’hauria de posar a disposició del sistema de salut en un període de 3 anys.
SISÈ.- Exigir al Govern de la Generalitat de Catalunya a retornar, de manera immediata, les
pagues extraordinàries pendents de cobrar als i les treballadores del sector públic i a
reconsiderar els criteris per a compensar els i les professionals del sistema públic de salut i
de residències que han treballat durant la part més intensa de l’epidèmia de la COVID-19
tenint present el conjunt de personal afectat.
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SETÈ.- Donar trasllat dels acords a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, al
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Consell de Col·legis de Metges de Catalunya, a la Societat Catalana de Gestió
Sanitària, al Consell de Col·legis d’Infermeres i Infermers de Catalunya, a CCOO, UGT,
Sindicat de Metges de Catalunya, a Dempeus per la Salut Pública i a les entitats
municipalistes FMC i ACMC, a la Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de L’Hospitalet.”

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.

SRA. ALCALDESSA
Hi havia una esmena presentada per L’Hospitalet En Comú Podem.

SRA GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
És una esmena presentada ja a tots el grups polítics, és afegir un tercer punt, i diu així:
“Instar al Govern Municipal que per evitar un major dèficit de places de llars d’infants a
L’Hospitalet i salvaguardar els llocs de treball, a realitzar les gestions pertinents per assumir
com a titularitat municipal aquelles llars d’infants que per la situació econòmica, estiguin en
risc de tancament o que hagin decidit incorporar-se a la xarxa pública”.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Accepto la esmena.
Degut a la crisi sanitària i econòmica provocada pel COVID-19, ens trobem davant d’una
situació inèdita que afecta a tota la societat, i les llars d’infants no en són una excepció. La
decisió dels departaments de Sanitat i d’Educació de tancar les escoles des del dia 12 de
març, ha plantejat grans dubtes econòmics i logístics a totes les llars d’infants en general.
A l’inici de la situació d’alarma per la pandèmia, un problema suposadament empresarial
posava a prova la gestió de les escoles, però l’endeutament acumulat i l’allargament de la
situació, fa inviable poder arribar al setembre amb les garanties de poder obrir portes per
rebre als infants. Un problema que esdevindrà un problema real per al conjunt de famílies de
L’Hospitalet que opten per una plaça no subvencionada a la nostra ciutat. L’economia de les
escoles bressol, ja és prou precària, però amb la crisi econòmica actual, en molts casos es
torna insostenible.
A dia d’avui, estant tenint moltes dificultats per poder aguantar econòmicament el llarg
període de temps de confinament, sense tenir ingressos econòmics o en el millor dels casos
ingressant una petita quota solidària. Les escoles han exprimit la seva economia i s’han
endeutat molt més del recomanable per fer front a aquests mesos sense ingressos i a la
manca d’ajudes per part de les administracions, que els han deixat sols davant aquesta
dramàtica situació, juntament a les més de 700 famílies que confien, han confiat en aquest
model educatiu i que pateixen per la continuïtat d’aquests centres.
No m’allargaré més però hem de recordar que al curs 2019-2020, les escoles bressol
privades de la ciutat tenien matriculats un total de 770 alumnes, en un total de 16 centres.
Encara que en aquesta crisi del COVID-19 el col·lectiu se sent menyspreat, tant per part del
govern de l’Estat, com pel govern de la Generalitat i el departament d’Ensenyament i
l’Ajuntament. Els primers infravalorant la seva tasca, equiparant la seva funció amb un
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gimnàs, i els segons excloent-los de qualsevol negociació o participació, fins al punt que
reben les informacions en el mateix moment que la resta de la ciutadania pels mitjans de
comunicació.
No podem oblidar que aquestes famílies, any rere any fan un esforç econòmic en una
qüestió tan bàsica com és l’educació dels seus fills, pagant una quota molt més elevada que
a una escola pública. Tampoc podem oblidar els equips docents que durant tot aquest
temps han mantingut el contacte amb les famílies de forma no presencial, facilitant
periòdicament recursos pedagògics per als infants, encara que moltes de les llars hagin
sol·licitat un ERTO i els equips docents cobrin o cobraran un 30% menys del seu sou.
La prioritat d’aquest Ajuntament ha de ser la de garantir que al setembre, amb l’inici del curs
escolar 2020-2021 les llars d’infants puguin conservar els 114 llocs de treball i les 770
places escolars per als infants, prenent les mesures d’ajuda necessàries, com ja s’està
estudiant en altres municipis com Badalona o Terrassa.
L’emergència sanitària no pot ser la coartada que alguns volen aprofitar per donar el cop
definitiu a la educació no subvencionada. La imposició per motius ideològics d’un model
educatiu no pot ser a costa d'aprofundir en la crisi econòmica de l'escola no subvencionada,
perquè tots els centres formen part del sistema educatiu, es complementen, permetent una
oferta que fa que les famílies puguin escollir el model educatiu que volen per als seus fills.
Com a municipi no ens podem permetre la pèrdua, ni dels llocs de treball, ni de les places
escolars. La tasca de les llars d’infants té un valor educatiu molt important, essent un puntal
pel que fa a l’ajuda a la conciliació laboral i familiar.
Per això sol·licitem, instar al govern municipal a incloure a les llars d’infants com a col·lectiu
essencial dins la negociació dels pactes de ciutat, aprovant un conjunt de mesures per tal
d’assegurar els llocs de treball i el nombre de places educatives.
Que l’Ajuntament insti al Govern de la Generalitat de Catalunya a que posi en marxa un pla
d’ajuda per fer front a la crisi generada pel COVID-19 a les llars d’infants tant per centres
públics com privats i concertats.
I finalment amb l’esmena de L’Hospitalet En Comú Podem, instar al govern municipal que
per evitar un major dèficit de places de llars d’infants a L’Hospitalet i salvaguardar els llocs
de treball, a realitzar les gestions pertinents per assumir com a titularitat municipal aquelles
llars d’infants que per la situació econòmica, estiguin en risc de tancament o que hagin
decidit incorporar-se a la xarxa pública. Moltes gràcies. –Donada la dificultat d’entendre la
intervenció de la Sra. Esplugas, es reprodueix aquesta amb l’ajut del guió proporcionat per
ella mateixa-.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé Sra. Esplugas. Li demanaria que passi el text a la Sra. Secretària, perquè
pràcticament no s’ha entès res del que anava dient.
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 GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Agraïm a la Sra. Esplugas que hagi acceptat la nostra esmena.
El nostre espai polític sempre defensa que els recursos públics han de ser pels serveis
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públics, però ens trobem en una situació molt complexa per l’afectació que la pandèmia ha
afectat a diversos sectors i entenem la necessitat de contenir el tancament i la pèrdua de
places infantils, en una ciutat amb una greu mancança de places a escoles infantils de 0 a 3
anys, ja que moltes famílies es veuen obligades a buscar places a municipis del voltant i
també per la preocupació de pèrdua de llocs de treball si es produeix el tancament
d’aquestes escoles.
Per això calen mesures urgents, en aquest sentit ens consta que el departament d’Educació
ha tret un seguit de mesures extraordinàries d’ajuts per compensar parcialment els
prejudicis derivats del tancament d’aquests centres educatius pel coronavirus i caldria la
implicació també de l’administració més propera que és l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Com diu aquest nou punt que nosaltres hem afegit a aquesta moció que, en cas de
tancament incorpori a la xarxa pública aquestes escoles infantils que ho desitgin. Moltes
gràcies.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Con los ruidos no he podido escuchar muy bien la propuesta. Pero me ha parecido entender
que es como pedir que las escuelas que lo estén pasando mal que se municipalicen o algo
así.
Al ver el tercer punto, si es así, cambia un poco la posición que teníamos en un principio.
Nosotros estamos totalmente de acuerdo ya lo hemos comentado en la modificación
presupuestaria para compensar a las empresas concesionarias de las guarderías
municipales por las pérdidas ocasionadas por la COVID-19.
No podemos dejar caer a las guarderías privadas que prestan un servicio fundamental no
solo para la educación de los más pequeños sino para facilitar la conciliación laboral y
familiar que al final acaba afectando a la igualdad de oportunidades de las mujeres.
Ya sabemos que probablemente no le corresponda al ayuntamiento hacer frente a ese coste
porque la competencia es autonómica, pero no podemos tampoco mirar para otro lado.
Desde el Ayuntamiento podemos adelantar las ayudas autonómicas para evitar que la crisis
del COVID se lleve por delante guarderías de nuestra ciudad que tanta falta hacen.
Pero con ese punto nuevo que no he oído bien, ante la duda, nos tendríamos que abstener
en el tercer punto. Estamos a favor de la moción planteada en su origen porque es buena,
que hay que preservar a esas personas que han caído en desgracia y se van a ver sumidos
en la miseria. Votaremos a favor de los 2 puntos y el tercero no hemos entendido bien,
como municipalizar la guardería, cómo mínimo abstenerse.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Bon dia. Conscients de la problemàtica que exposa la moció en relació a les llars d’infants
després d’haver estat en contacte, com altres grups, amb els centres preescolars no
subvencionats de L’Hospitalet, així com conèixer la funció educativa que fan, no servint de
pàrquings per les famílies com s’ha dit, no podem fer una altra cosa que votar-la a favor.
Alhora aprofito la meva intervenció per traslladar al Ple la incertesa que les llars d’infants
ens han exposat per no saber com afrontaran el seu futur, una incertesa que es veu
agreujada per la manca de voluntat del govern municipal per seure, parlar i buscar possibles
solucions i alternatives a algunes de les problemàtiques que hi pateixen, com ja han fet
altres consistoris del nostre entorn, que a més poden passar per mesures com la que
proposen els Comuns amb la seva esmena.

…/…

170

Pel que fa al punt primer de la moció, considerem el Pacte de Ciutat com una eina que
prioritzi donar respostes a les necessitats de les persones i els barris, ja que la nostra
preocupació ha de ser el benestar de tothom. Hem de posar l’economia al servei de les
persones i no les persones al servei de l’economia, pel que entenem que les llars d’infants
també poden dir-hi la seva.
A més, sobre el punt segon, volem remarcar que des del departament d’Educació i també
ho exposava la Sra. González, ja es treballa en un pla de rescat de 9 milions d’euros. Una
mesura anunciada pel conseller Bargalló al Parlament de Catalunya, que té com objectiu
ajudar a les llars d’infants a afrontar amb garanties les restriccions sanitàries de la COVID19, recordant-los que aquesta suma forma part de la despesa extraordinària de 370 milions
euros per a educació en el curs 2020-21.
I per últim, sort o no que la connexió es talli i no pugui sentir tot el que ha dit el Sr. Miguel
García. Abans el meu portaveu deia que havia utilitzat expressions masclistes però és que
ara, ho ha tornat a repetir. Veu les llars d’infants com un pàrquing per ajudar a las mujeres.
És lamentable que entengui les llars com un pàrquing. Reitero que les llars el que fan és
una funció educativa imprescindible per aquestes edats de 0-3 anys. Moltes gracies.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Moltes gràcies Sra. Alcaldessa. Bona tarda. En primer lloc agrair a la Sra. Esplugas per la
preocupació que manifestava a primera hora del matí, deia que tenia un repte en fer la meva
immersió a l’àrea d’educació. Dir-li que tinc tot el mes d’agost per posar-me al dia i estar a
l’alçada de tot el que necessitin els ciutadans de L’Hospitalet.
En segon lloc, posicionaré el vot a aquesta moció, serà contrari i passaré a explicar el
posicionament per aclarir.
En primer lloc, perquè el primer acord que vostès proposen, nosaltres ja l’hem portat al
Pacte de Ciutat. Perquè es pugui reflexionar i valorar les conseqüències de prendre segons
quines decisions.
En segon lloc, com bé s’ha dit aquí, no només els 9 milions de la Generalitat, sinó també el
govern central ha posat recursos sobre la taula.
En tot cas, nosaltres com ajuntament encara no sabem que passarà amb els 350 milions
d’euros que el govern de Pedro Sánchez ha destinat a Catalunya per fer front a les
necessitats derivades en l’àmbit del sistema educatiu.
Deixi’m dir-li una coseta més, em sembla molt incoherent Sra. Esplugas, crec que ho deia el
Sr. Garcia, que vostè digui en el cos de la moció que hi ha alguns que aprofiten el problema
de l’emergència sanitària com una coartada per acabar amb les escoles privades i vostè
accepti que aquelles escoles que són privades passin a titularitat pública.
En tot cas, si vull dir que el govern d’aquesta ciutat no ignora la importància que té el
sistema educatiu per la realitat social i econòmica de la nostra societat i de la nostra ciutat.
Si ignoréssim aquesta realitat no tindríem sis escoles bressol, però també queda clar a la
moció que vostè no té cap interès en portar aquesta preocupació per les escoles bressol al
lloc on realment està el problema de la incompetència de la gestió del sistema educatiu.
No entraré a omplir de dades sobre la inversió d’aquest govern en les escoles bressol però
al voltant d’uns 2 milions d’euros l’any, no només en les escoles bressol sinó també en les
escoles privades subvencionades.
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Dir-li també que si consideren que les escoles bressol privades que tenen una dificultat en
comptes de passar a titularitat municipal, jo els recomanaria que passessin a titularitat de la
Generalitat, que són els competents en aquesta matèria.
En tot cas, nosaltres podríem recolzar aquest plantejament. Però miri, la nostra prioritat és
garantir la igualtat i que ningú no es quedi fora. Una de les prioritats del govern i del regidor
que els hi parla, és la tornada a l’escola al setembre.
Vostès manifesten la preocupació de com serà la tornada, nosaltres des de l’ajuntament
intentarem fer una proposta conjunta per a tot el sistema educatiu, amb garanties per als
alumnes i l’equip docent. Des d’aquest punt de vista, crec que és un brindis al sol aquesta
ajuda. Com ha dit el Sr. Miguel García, hi ha moltes activitats econòmiques que ho passen
malament, que estan en perill i que nosaltres no tenim la capacitat d’ajudar.
Vull afegir també que les mesures presses pel govern de Pedro Sánchez durant l’estat
d’alarma, estaven dirigides a pal·liar la situació de les activitats econòmiques del país, amb
la possibilitat d’acollir-se a ERTOS que han garantit que l’economia no caigués més encara.
Per finalitzar vull recordar-li que ha estat el Partit dels Socialistes a través de diferents
iniciatives parlamentàries, el que ha intentat impulsar un pla de xoc amb recursos
econòmics per garantir el dret bàsic a l’educació en aquest país, en condicions d’igualtat en
totes les etapes del sistema educatiu. Moltes gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Varios puntos. Sr. Quirós me alegro de su motivación y de que tenga todas las energías
puestas, pues todo mi apoyo para llevar su labor a cabo lo más satisfactoriamente posible.
Incoherencia ninguna. Desde hace mucho tiempo venimos reclamando que existe un déficit
estructural de plazas de guardería en la ciudad de L’Hospitalet. Nuestro modelo, como he
dicho en otras mociones, es la colaboración público-privada.
Tenemos que tener un abanico de opciones educativas y eso pasa porque haya guarderías
públicas, privadas y subvencionadas. En el entendido que a día de hoy muchas de las
escoles bressol privadas son sostenibles, eso implica que habría muchas familias de
L’Hospitalet que se verían abocadas a no poder llevar a sus hijos a una escola bressol.
Ante esa realidad el Partido Popular no es que sea bolivariano como dice el Sr. Miguel
García sino que, atendiendo que hay una necesidad por parte de las familias, pues qué
mejor manera que el ayuntamiento ofrezca y rescate esas guarderías que pueden estar en
peligro de cierre.
Evidentemente no puede hacerse cargo de todas, pero aquellas que se vean abocadas al
cierre pues creo que el ayuntamiento tiene que arrimar el hombro.
Además lamento que el Sr. Quirós diga que todo el mundo y los sectores tienen dificultades,
porque la educación es un servicio educativo a la ciudad. Usted como responsable de
educación, se siente con ellos y responda con algún tipo de ayuda para que no se sientan
despreciadas.
Insto a que al menos se reúna con ellas e intente tranquilizarlas un poco. Porque repito, no
sólo es un sector económico, sino un servicio educativo.
A continuació l’Alcaldessa-Presidenta, obre un segon torn d’intervencions en el debat.
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SRA GONZALEZ MONTES (LHECP-ECG)
Nosotros con esta votación lo que hemos intentado es dar una solución a todas estas
escuelas que lo están pasando realmente mal. Nos hemos reunido y nos han transmitido
que no han recibido respuesta por parte del ayuntamiento para tener una reunión y poder
exponer las necesidades que tienen.
Creemos que los pilares que tenemos que defender son, la sanidad pública y la escuela. En
esta situación es fundamental.
Nosotros hacemos excepciones ante nuestros posicionamientos, los recursos públicos han
de ser siempre para los sistemas públicos. Pero en este caso entendemos que aquí hay un
déficit enorme de plazas de 0-3 años, si encima las pocas que hay, cierran, nos vamos a ver
con más déficit. Sr. García ni bolivarianos ni nada. Intentamos dar respuesta.
Dejemos de poner etiquetas y más respecto a nuestros vecinos y vecinas que están hartos
de según qué apelativos utilizados en el pleno. Tendríamos que tener más respeto.
Si estas escuelas no pueden sobrevivir, porque no pasarlas a la red pública para que
podamos mantener tanto los puestos de trabajo como las plazas de escoles.

SR. GARCIA VALLE (Cs)
Primero decirle al Sr. Xavi de Esquerra, a ver si se entera de lo que uno dice aquí. No llamar
machista gratuitamente. Le voy a decir lo que he dicho “No podemos dejar caer a las
guarderías privadas que prestan un servicio fundamental no solo para la educación de los
más pequeños, sino para facilitar la conciliación laboral y familiar que al final acaba
afectando a la igualdad de oportunidades de las mujeres”.
Esto es un hecho, por desgracia la sociedad no ha acabado de asumir que la mujer lleva la
peor parte y tiene que dejar su trabajo. ¿Al final donde está el machismo ahí? No hacen
más que punzar y poner a la gente de mal humor. No hay ningún machismo. Al contrario, es
defender a las mujeres.
Respecto a lo de bolivarianos, no se pongan estupendos, no está dicho con mala fe, en
cualquier caso el primer punto de la moción ya recoge eso. Lo que no podemos hacer es,
algo privado pasarlo a público porque eso a lo mejor no lo quieren, sólo quieren que se les
ayude con su negocio.
Por eso veíamos bien el primer punto, porque ya da respuesta. Cada vez que haya un
negocio que no va bien, lo cogemos y lo municipalizamos, donde vamos a parar. Por tanto
aprobamos el primer punto, el segundo también y el tercero como tiene la intención que
tiene, lo vamos a votar en contra. Hay que tener la oportunidad de ayuda pero seguir
teniendo tu negocio.

SR. MOMBIELA QUINTERO (ERC-AM)
Deia el Sr. Quirós que tenia tot el mes d’agost per posar-se al dia. Entenc que durant el mes
d’agost respondrà a la carta que li han fet arribar les llars d’infants privades i atendrà la
petició de reunir-se i mirar quines possibles solucions hi ha.
Un altre problema, és que els professors i professores de la comunitat educativa encara no
han cobrat el ERTE. Una problemàtica que denunciàvem en l’anterior Ple des d’Esquerra
Republicana.
Per últim, davant la polèmica del masclisme, Sr. García, ha rectificat i concretat millor la
seva exposició. Però li dic que crec que les dones es poden defensar soles, no necessiten
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d’algú que les defensi.

SR. QUIRÓS BRITO (PSC)
Molt breu, em consta que durant la pandèmia, les llars d’infants es van posar en contacte
amb el meu antecessor i sé que ell estava en contacte. Evidentment els hi demano
disculpes perquè en dos setmanes he arribat on he arribat. Per descomptat si ha de ser a
l’agost matí o tarda, aquest regidor es mourà a aquests centres educatius, escoltarem com
sempre fem amb tothom i intentarem donar la millor resposta possible.
El que no farem és dir coses contradictòries. Si nosaltres no podem assumir segons quines
despeses, no els hi direm. Això és el que moltes vegades s’acostuma a fer sense tenir la
responsabilitat del govern i és quan la gent se sent enganyada.
Els rebré, els atendré com a qualsevol ciutadà i intentarem donar resposta a la seva petició.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Muy brevemente, para finalizar. Decirle al Sr. Miguel Garcia que nuestro compromiso
siempre es trabajar en la cooperación público-privada, pero atendiendo las necesidades que
hay en la ciudad, entendemos que con el servicio social que se le puede dar, el beneficio es
mejor que los agravios que puede comportar.
En cualquier caso tenga usted claro que no se va a obligar a nadie. La propuesta del Partido
Popular y de L’Hospitalet En Comú no es obligar a las guarderías privadas que se hagan
públicas, sino que atendiendo a una realidad económica si algunas de ellas antes de cerrar
su centro educativo, prefieren ser rescatadas por el ayuntamiento, por la gestión municipal,
pues lo vemos con buenos ojos.
Respecto al Sr. Quirós, decirle que celebramos que este mes de agosto tenga usted a bien
reunirse con las escoles bressol privadas. Como decía en la intervención anterior, se han
sentido agraviadas por ni siquiera recibir respuesta por parte del equipo de gobierno.
En cualquier caso, le insto a que pueda hablar con otros ayuntamientos, como puede ser
Badalona, Terrassa, que sin tener la competencia, sin tener la obligatoriedad de aportar más
allá de lo que uno puede, esos ayuntamientos se están planteando ayudas para esas
escuelas bressol privadas, para intentar mantener la sostenibilidad de la red educativa en la
ciudad.
Por tanto, le animo a que se pueda reunir con ellos. Lo que intentamos entre todos de una
manera u otra, es intentar que esos trabajadores no se vayan a la calle, que las familias
tengan la posibilidad de que en septiembre sus hijos puedan seguir en esos centros
educativos.
Le animo a trabajar intensamente en este mes de agosto. Gracias.

La Sra. Alcaldessa-Presidenta, per al seu posicionament en la moció 30, demana el vot
a mà alçada dels/de les portaveus dels diferents grups polítics, detallant-se el resultat de
dita votació a continuació.
La Sra. Alcaldessa-Presidenta sotmet a votació la moció 30 de l’ordre del dia, que
queda rebutjada amb el resultat de les votacions que es recull en aquesta acta.
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MOCIÓ 30.- EN SUPORT A LES LLARS D’INFANTS NO SUBVENCIONADES DE
L’HOSPITALET DE LLOBREGAT.AJT/37790/2020
Es dóna compte de la moció, que incorpora l’esmena “in voce” formulada per la Sra.
Ana M. González Montes, portaveu del grup polític municipal de L’Hospitalet En Comú
Podem-En Comú Guanyem, que incorpora un nou acord tercer i renumera la resta d’acords,
acceptada pel grup proponent, la qual ha estat rebutjada.
La votació d’aquesta moció s’ha produït de manera separada per cadascun dels punts
de la seva part dispositiva, amb el resultat següent:
a) Acords PRIMER, SEGON 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 13 vots a favor dels representants
d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero, Rosa Batalla Pascual, Jorge García
Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela Quintero; dels representants de Cs,
Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M. Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz
Narváez i Jesús Amadeo Martín González; 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.
b) Acord TERCER 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 i dels representants de Cs, Srs./Sra. Miguel Manuel García Valle, M.
Carmen Esteban Fernández, Rainaldo Ruiz Narváez i Jesús Amadeo Martín González i
amb 9 vots a favor dels representants d’ERC-AM, Srs./Sres. Antoni Garcia i Acero,
Rosa Batalla Pascual, Jorge García Muñoz, Lluïsa Carmona Martínez i Xavier Mombiela
Quintero; dels representants de LHECP-ECG, Sres./Sr. Ana M. González Montes,
Sergio Moreno Ruiz i Núria Lozano Montoya i de la representant del PP, Sra. Sonia
Esplugas González; assistents presents en el moment de la votació.

31.- PRECS I PREGUNTES
a) Respostes prorrogades a preguntes de Plens anteriors:
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA
- 5331
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 27 de maig de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Regidora de govern d’Igualtat, Sra. Laura García Manota, que literalment
diu:
“Senyora,
Respecte a la pregunta oral que vau formular en el Ple d’aquest Ajuntament amb data
27/05/2020 amb núm. 30354/2020, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament
Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada, us comunico el següent:
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La primera pregunta és sobre els casos de violència masclista durant el confinament
a la nostra ciutat. El confinament als domicilis ha estat una situació de risc per a les
persones, dones, nenes i nens, que justament allà és on viuen les situacions de major
risc greu de la seva salut. Les víctimes de la violència masclista i dels maltractaments
i els abusos sexuals a la infantesa, que avui malauradament hem de lamentar un nou
cas, l’assassinat d’una dona a L’Escala.
I respecte a les víctimes de violència masclista, les dades públiques que tenim ens
indiquen que hi ha hagut a tot Catalunya un augment del 60% de les trucades de
dones que han demanat ajuda. A la nostra ciutat però, les dades fetes públiques pel
govern municipal indiquen que només han existit 63 noves trucades de demanda
d’ajuda, no casos en seguiment, i aquesta xifra representa un augment insignificant
d’aquests casos nous durant el confinament.
Per aquesta raó, volem preguntar al govern municipal com s’expliquen aquestes
dades tan diferenciades entre la resta de Catalunya i la nostra ciutat, i quines mesures
pensen prendre o dur a terme per tal d’augmentar l’eficàcia i la confiança per part de
les dones maltractades, en els nostres serveis i els recursos destinats a aquesta
problemàtica.
Les dades publicades per part del ICD (Institut Català de les Dones), en relació al augment
del 60% de les trucades rebudes al servei d’atenció telefònica contra la violència masclista,
servei especialitzat i en funcionament 24h., en relació a la demarcació territorial del
Barcelonès què compren els municipis de Barcelona, Badalona, Santa Coloma de
Gramenet, Sant Adrià del Besos i L’Hospitalet, són les següents:
Nombre de trucades per període i territori. Barcelonès 2020

De l'1 de gener al 15 de

SANT

SANTA

BADALONA

BARCELONA

L'HOSPITALET

ADRIÀ

COLOMA

BARCELONÈS

51

795

66

8

26

946

36

517

30

6

16

605

87

1312

96

14

42

1551

març (76 dies)
Període de confinament
(del 16 de març al 15
d'abril, 31 dies)

Total

La mitjana de trucades diàries rebudes pel telèfon d’atenció contra la violència masclista al
900900120 en el període de l’1 de gener al 15 de març, ha estat de 12,45 trucades diàries
corresponent 10,46 al municipi amb més habitants, i 1,99 trucades a la suma de la resta de
municipis, 0,87 trucades diàries de l’Hospitalet.
Durant el període de 16 de març al 15 d’abril, en situació d’alarma sanitària la mitjana de
trucades diàries ha estat de 19,52, corresponent 16,68 al municipi amb més habitants, i 2,84
trucades diàries a la resta de municipis del Barcelonès, 0,97 trucades diàries a L’Hospitalet.
Les trucades referides per el telèfon 900900120, no identifica sí són persones què truquen
per primera vegada, o sí bé són persones què poden trucar més d’una vegada durant el
període valorat.
D’acord amb les dades recollides per el Centre d’Atenció i Informació a la Dona (CAID),
durant el període de confinament entre el 16 de març i el 31 de maig s’han incrementat un
58,32% les atencions a dones, respecte al període comprés entre 1 de gener i 15 de març
de 2020.
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Les 252 dones ateses les dos primeres setmanes de situació d’alerta sanitària s’han
incrementat fins a 340 al final de maig. Amb un total de 88 dones que han demanat atenció i
suport per primera vegada al servei.
Aquestes situacions han estat derivades ja sigui pels serveis de la xarxa d’atenció i circuit
contra la violència masclista (Salut, Serveis Socials, MMEE, Jutjat de Violència, entre
altres), o bé han accedit directament al servei mitjançant trucada al 010 o al correu
electrònic del servei.
S’han mantingut oberts els serveis essencials, i la col·laboració i coordinació dels serveis de
la xarxa.
S’ha donat suport i ampliat la difusió de les campanyes institucionals amb la col·laboració
de les entitats socials i del voluntariat.
S’han realitzat contractes de suport per l’atenció a les dones víctimes de violència masclista
i als seus fills i filles.
I també en relació amb la problemàtica dels maltractaments i els abusos sexuals a la
infantesa, que està absolutament desapareguda com a tema, i voldríem saber quines
mesures s’han pres i es pensen prendre per detectar i ajudar a aquests infants
víctimes durant el confinament.
L’ACORD GOV/97/2017, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Protocol marc d'actuacions
contra el maltractament a infants i adolescents de Catalunya, (publicat al DOGC núm. 7416
del 20 de juliol de 2017) exposa el següent:
De conformitat amb el que disposa l'article 83.1 de la Llei 14/2010, del 27 de maig, dels
drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, l'Administració de la Generalitat ha
d'elaborar plans de col·laboració que garanteixin l'ordenació de les seves actuacions en la
prevenció, l'assistència i la persecució del maltractament a infants i adolescents. Aquesta
col·laboració ha d'implicar les administracions sanitàries i educatives, l'Administració de
justícia, les forces i cossos de seguretat i els serveis socials.
D'acord amb l'article 83.2 de la Llei esmentada, per al desenvolupament dels plans a què fa
referència l'apartat 1, el departament competent en infància i adolescència ha de promoure
l'establiment de protocols que assegurin una actuació integral dels diferents serveis,
departaments o administracions implicats en la prevenció i la detecció dels maltractaments a
infants i adolescents. Durant el confinament la DGAIA ha mantingut habilitat el Telèfon
Infància Respon 116 111 i una bústia de correu electrònic per comunicar maltractaments
d'infants i adolescents: infanciarespon.bsf@gencat.cat.
A la DGAIA la UDEPMI ha continuat funcionant 24h x 365 dies . Era la única via telefònica
de contacte amb DGAIA, la resta eren telèfon particulars dels tècnics de la DGAIA i els
correus electrònics.
Pel que fa a les competències municipals, correspon als Serveis Bàsics d’Atenció Social la
funció de detecció i identificació de les situacions de risc infantil, així com la notificació al
sistema de protecció quan sigui necessari.
L’EAIA és un servei especialitzat, té com a funció la valoració, actuació i atenció d'infants en
risc en situació de desemparament, així com el seguiment i el tractament de les seves
famílies. Exerceix una competència delegada per part de l’organisme competent en la
matèria, en aquest cas la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.
El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya, i en
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concret la DGAIA, té la competència d’establir directrius i procediments generals d’actuació,
per la qual cosa, malgrat la gestió de l’EAIA correspon a l’Ajuntament, les directrius
tècniques provenen de la DGAIA.
L’EAIA de L’Hospitalet durant el període d’alerta sanitària:
L’EAIA i SIFE (21 tècnics), en tant que Servei Essencial, ha mantingut durant tot el període
d’alerta sanitària un dispositiu d’atenció presencial per atendre urgències. El servei ha estat
sempre obert en horari de 9 a 14 hores aplicant les mesures de seguretat sanitària pels
treballadors i ciutadans.
El 16/03/2020 l’EAIA tenia oberts 598 expedients de protecció (risc, desemparament,
tuteles, guardes, assistencials). D’aquests, 330 corresponen a infants que conviuen a la
ciutat amb les seves famílies (expedients de risc). En aquests casos s’ha intensificat el
seguiment regular de la situació.
Pel que fa als casos nous:

Entre 15/03/2020 i 15/06/2020 han entrat 12 casos nous per valoració del
desemparament.

Entre 15/03/2019 i 15/03/2019 van entrar 17 casos nous per valoració del
desemparament.
Diferència de 5 casos menys respecte de l’any 2019.
El dispositiu general per a desenvolupar l’encàrrec ha consistit:












Derivació de les trucades al servei al 010.
Trucades derivades dels telèfons de taula als mòbils de cada tècnic.
Fins 4 de maig (període previ a la desescalada): 4 tècnics en torns setmanals
alterns per atencions d’urgència.
Des de 4 de maig (inici Fase 0 de la desescalada): 10 tècnics per parelles en torns
d’atenció d’un dia a la setmana: reinici dels estudis de caràcter prioritari.
Seguiment telefònic regular de totes les famílies i infants amb expedient obert a
l’EAIA des de la primera setmana de confinament a traves de trucades i
videotrucades.
Intervenció educativa setmanal per mitjans telemàtics pels casos on s’ha considerat
que el confinament augmentava risc de desbordament familiar o de desvinculació de
la escolaritat.
En les casos detectats de major risc s’ha mantingut contacte per Whatsapp amb
adolescents i s’ha facilitat el Telèfon d’Infància Respon i de la policia autonòmica per
horaris no laborals.
S’han mantingut els criteris i indicadors que marca la Llei i els reglaments posteriors
per elevar a la DGAIA els informes tècnics proposant l’adopció de mesures
cautelars de protecció.
S’ha mantingut coordinació regular amb les escoles/ instituts de tots els infants en
situació de risc amb expedient obert a EAIA , per assegurar la vinculació a
l’escolaritat a distancia.
S’ha mantingut coordinació amb els serveis de pediatria ambulatòria dels nadons en
situació de risc amb expedient obert a EAIA.
La primera setmana de maig es reprenen els espais regulars d’assessorament als
professionals dels Serveis Socials de la ciutat, espai on es consensuen les
derivacions a l’EAIA dels casos detectats.

La mitjana setmanal d’activitats d’atenció directa a infants, adolescents i famílies ha estat la
següent:
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110 entrevistes telefòniques
30 videotrucades familiars
30 reunions virtuals amb professionals externs
10 entrevistes presencials
2 sessions de grup virtuals de joves/ infants

Cordialment,”

- 5353
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta oral formulada al passat Ple de 25 de juny de 2020 (AJT/35107), en
relació a “vulnerat reiteradament el dret a l’accés a la informació pública”, i segons el que
disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. Jordi Samsó Huerta,
donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 335342/2020”

- 5354
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny 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’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós
Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formulada al Ple el passat 25 de juny us comunico el següent:
“Per altra banda, el jovent de L’Hospitalet s’ha vist molt afectat per la crisi de la COVID-19,
malgrat que sovint hagi estat un col·lectiu invisibilitat. Sempre, i ara encara més, cal
respondre a les necessitats dels i les joves, sent una d’elles tenir aules i espais d’estudi a la
ciutat que facilitin, per exemple, un lloc de treball adequat o redueixin la bretxa digital que
avui hem tractat.
Un cop aixecat l’estat d’alarma, i veient que actualment són tancats, preguntem al govern
municipal, per quin motiu no s’han obert ja les aules i espais d’estudi, com ja han fet altres
municipis veïns? Quan es té previst obrir-los? I si existeixen alternatives pels i les estudiants
per preparar-se, per exemple, per les proves d’accés a la Universitat, que en breu se
celebraran aquí a Catalunya? Moltes gràcies.”
En contesta al que planteja, informem que:
Donat que els espais utilitzats habitualment com aules d'estudi estan tancats per la seva
activitat, la decisió va ser no obrir per donar cap dels serveis que normalment es fan allà.
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Degut a la nova situació, s'ha valorat que continuïn tancats fins al setembre, com els CC i
d'altres equipaments, moment en que es podrà valorar la situació sanitària i prendre les
mesures més adients, per garantir la salut dels estudiants.
Cordialment,”

- 5355
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny 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 formulada durant el ple del dia 25 de juny, número
AJT/35115/2020, en relació amb la formació d’una comissió de treball per tal d’aclarir les
possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal en el període 1999-2014, segons el
que disposa l’article 55 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, a efectes de que
sigui contestada en el Ple ordinari del dia 22 de juliol de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
La carta, que el C.E. L’Hospitalet va remetre a la Regidoria d’Esports d’aquest Ajuntament,
era en resposta a la petició que, des del servei municipal, se li havia fet, per recollir
informació per respondre una pregunta de Ple que, des del grup municipal d’ERC, s’havia
formulat.
Aquesta carta no certifica res. Posar de manifest que no han trobat documentació comptable
del període de 2000-2006. Que l’actual junta directiva va modificar pràctiques que es
realitzaven sota el mandat de l’anterior junta i detalla l’existència dels deutes del club, en el
moment d’escriure la carta. Ni més, ni menys.
Com vostè sap, aquest ajuntament no pot intervenir en el règim intern d’una entitat i, des del
punt de vista econòmic, ha de vetllar per tal que els recursos públics que s’hi destinin, via
subvenció, conveni, o qualsevol altre marc de relació, siguin destinats de forma adequada
als fins pels quals han estat sol·licitats, qüestió que es controla, anualment, mitjançant la
corresponent justificació de despeses i l’auditoria que es realitza, ad hoc, a cada entitat.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

- 5356
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data 25 de juny de
2020, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que
sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “L’accessibilitat és un dels deures pendents en
aquesta ciutat. Recentment hem pogut llegir l’informe o el document sobre mesures que
s’han adoptat en aquesta etapa amb la COVID...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
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Una de les mesures que es van fer durant l'etapa del COVID-19 va ser un estudi de tota la
ciutat, districte a districte, de les motocicletes i ciclomotors que podrien comportar una
infracció a l'article 16 de l'Ordenança Municipal de Circulació. Una vegada realitzat l'estudi
es va prioritzar com a zones preferents d'actuació aquells estacionaments en els quals es
donessin una sèrie de requisits, com podien ser: carrers d'una major circulació de vianants,
que no tinguessin mobiliari urbà com ara arbres, fanals (que ja dificultessin el pas dels
vianants), que estacionessin a menys de 100 metres d'un estacionament senyalitzat de
motocicletes, que ho fessin en bateria, al costat de façanes i en carrers de prioritat invertida.
Guàrdia Urbana va comptar amb la col·laboració dels agents cívics en tots aquells punts
descrits anteriorment, col·locant de forma individual als vehicles avisos sobre la infracció. Es
van col·locar uns 800 avisos a 107 carrers de la ciutat. I es van retirar un total de 87
motocicletes o ciclomotors.
Atentament,”

- 5357
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta realitzada oralment durant la sessió del Ple de data 25 de juny de
2020, i segons el que disposa l’article 55 del Reglament Orgànic del Ple a efectes de que
sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “Voldríem saber per quin motiu s’ha permès a
una empresa privada, que és Mobike, mantenir els seus vehicles a la nostra ciutat durant
dos mesos...”
En resposta a les seva pregunta indicar-li:
El període de la llicència atorgada a l’empresa Mobike Technology SLU (que operava sota el
nom comercial de Mobike), tenia una validesa del 17/09/2018 fins al 17/09/2019, què es
podia prorrogar per un període màxim de 6 mesos, que es va exhaurir el passat 18/03/2020,
incloent-hi períodes de vigència de la llicència i pròrroga, en plena pandèmia i confinament
provocat pel COVID19.
L’empresa Mobike Technology SLU, durant aquest període ha fet un canvi de nom i ha
passat a denominar-se Idribk Spain, SL, tot i que continua operant amb el nom comercial de
Movi by Mobike. En data 06/05/2020 va fer una nova sol·licitud a l’Ajuntament per donar
continuïtat al sistema de bicicleta compartida a la ciutat de L’Hospitalet, d’una manera
temporal, amb una data inicial 20/05/2020 amb Resolució del Tinent d’Alcaldia de
Convivència i Seguretat, i una data de finalització condicionada a la data d’inici de la
concessió d’una llicència definitiva, que automàticament exhaurirà aquesta llicència
temporal.
Durant el temps transcorregut entre la finalització de la llicència anterior i l’actual, l’empresa
ha anat retirant les bicicletes que s’han detectat mal aparcades a la via pública. Per la
informació disponible entenem que no s’han produït greus problemes d’accessibilitat, tot i
que en els serveis de bicicleta compartida sempre es pot donar alguna actitud incívica de
forma individual d’algun usuari.
D’altra banda s’han iniciat els tràmits d’una convocatòria amb publicitat i pública
concurrència per a l’atorgament de llicències d’us per a l’explotació del sistema, què
actualment es troba en fase de tramitació. Aquesta situació excepcional, derivada de la
Pandèmia de la Covid 19, obliga a buscar modes de desplaçament més segurs i saludables
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per a la població. El transport públic, a causa de les mesures de seguretat obligatòries i de
distanciament no pot absorbir tota la demanda de desplaçaments. La bicicleta esdevé un
mode molt important per absorbir una part de la quota modal i els sistemes de bicicleta
compartida són una necessitat a la nostra ciutat.
Atentament,”

- 5358
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny 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:
“Senyora,
Respecte a la pregunta verbal que veu formular en la sessió plenària del 25 de juny de 2020
sobre “l’atenció a les persones amb dependència de la ciutat” i segons el que disposa
l’article 55 del reglament orgànic de Ple indicar-vos, en primer lloc, que els Programes
Individuals d’Atenció (PIA) són una pla d’atenció i treball amb la persona amb grau de
dependència i la família amb la finalitat de promocionar l’autonomia personal i cobrir les
necessitats de cura que en pugui tenir.
El reconeixement del grau de dependència d’acord amb els paràmetres establerts a la Llei
de dependència és competència de la Generalitat de Catalunya i l’aplicació de la cartera de
recursos recau als municipis. La persona sol·licitant ha d’adreçar la seva petició de valoració
de grau al Departament de Treball, Afers Social i Família. Per registrar-la, pot entregar-la als
Serveis Social municipals o directament a les oficines del Departament. Aquest fet,
impossibilita el coneixement per part del serveis municipals de la quantitat de ciutadans que
esperen grau de dependència.
Un cop reconegut i atribuït un grau de dependència, el Departament trasllada la resolució a
la pròpia persona i al municipi on és resident. Els Serveis Socials, amb el grau valorat pel
Departament, inicien l’estudi per a confeccionar el programa PIA. Aquest inclou els aspectes
socials i de l’entorn de la persona sol·licitant, la capacitat econòmica, estat de l’habitatge i
accessibilitat, capacitats motores, entorn familiar i necessitats de la persona, entre d’altres,
així com estableix la proposta de pla de treball i recursos a activar. No es tracta pas d’un
catàleg de recursos econòmics a la carta, sinó d’un pla de millora de la qualitat de vida de la
persona i la proposta de posada en marxa del diferents i múltiples recursos per
implementar-lo. Per confeccionar-lo el/la professional realitza una sèrie d’entrevistes per
conèixer la persona, les seves preferències i necessitats, i visites a domicili per analitzar
l’entorn i l’habitatge.
Un cop realitzat el PIA, el Serveis Socials municipals l’entreguen al Departament per a la
seva validació. És quan la Generalitat el retorna al municipi quan aquest pot posar en marxa
els recursos aprovats pel Departament.
L’equip de dependència dels Serveis Social de l’Ajuntament de l’Hospitalet té capacitat com
per iniciar al voltant de 100 PIAS setmanals en situació de normalitat. Amb la situació
d’alerta sanitària declarada, aquest equip no ha deixat de treballar, tant telemàtica com
presencialment, per tal d’oferir recursos i activar serveis a qualsevol dels seus 6.000 usuaris
i als 1.500 usuaris de centres de dia que es van veure afectats per la decisió de tancament
per part del Departament el passat 13 de març fins a la finalització de l’Estat d’Alarma i,
novament, i sense previ avís als serveis municipals, el passat dilluns 13 de juliol, deixant per
segona vegada a famílies i usuaris sense el servei bàsic necessari ni proposta d’alternativa
a la prestació del servei. El seguiment, atenció, recerca de solucions i activació de recursos,
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així com creació de nous que cobrissin les necessitats de les persones amb dependència,
ha recaigut plena i completament en els Serveis Socials municipals sense cap consideració
per part de l’administració competent, la Generalitat de Catalunya.
Prèviament a la declaració de l’Estat d’Alarma i al tancament tant de recursos propis del
Departament ,com de les seves oficines d’atenció i registre, als Serveis Socials municipals
mancaven iniciar-se entrevistes d’únicament 159 estudis PIA. Els PIA ja signats pels
interessats i pendents d’entrega que no van poder-se lliurar el 15 de març pel canal habitual
pel ja anomenat tancament de les oficines d’atenció del Departament d’Afers Socials,
Treball i Família, van vehiculitzar-se per d’altres mitjans per assegurar la recepció i
continuïtat del procediment.
El Departament d’Afers Socials, Treball i Família va deixar fa 3 anys de traslladar
trimestralment comunicacions prèvies al Serveis Socials municipals de previsió de valoració
de graus per tal de facilitar la planificació dels professionals municipals.
No va ser fins el 4 de maig, que el Departament va comunicar a l’Ajuntament de grau de
dependència de 479 persones valorades. Un cop aixecat l’Estat d’Alarma es van poder
iniciar les entrevistes presencials i visites d’acord amb les mesures de seguretat establertes
per aquella etapa. A dia d’avui, s’han atès 382 persones, s’han elaborat 256 PIA i estan en
procés final 126 PIA.
Durant l’Estat d’Alarma, el serveis municipals d’atenció a la dependència han fet seguiment
telefònic de persones usuàries i famílies per tal de donar solucions a circumstàncies
sobrevingudes creades per la situació d’alerta sanitària.
Al voltant de 7.500 famílies han vist perjudicada la prestació d’algun servei, durant l’Estat
d’Alarma, com ara menjador o centre de dia i els professionals de serveis socials han valorat
cas per cas la posada en marxa de recursos atenent les necessitats individuals de la
persona depenent: àpats a domicili, ampliació de SAD, creació de xarxes virtuals per
combatre la solitud, activació de la teleassistència o trasllat a pisos compartits i assistits de
nova creació per la manca d’ingrés a qualsevol altre recurs, entre d’altres.
A les 479 persones valorades amb grau de dependència durant l’Estat l’Alarma no es va
poder trucar, acompanyar i començar a posar recursos al seu servei -fins a tenir aprovat el
seu PIA corresponent- fins el 4 de maig, data en la que els serveis socials municipals van
tenir coneixement de la seva situació de dependència.
Atentament,”

- 5359
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal d’ERC, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada en al Ple del 25 de juny de 2020, expedient
AJT/35155/2020, en relació sobre la situació de Can Rigalt, us informo del següent:
En data 20 de juliol de 2020, s’han fet el trasllat de la resolució RES/6752/2020 de data 20
de juliol de, resolució relativa a l'orde de dotar al solar situat a avinguda Manuel Azaña,
núm. 11-21 (cantonada Albert Bastardas), d'aquesta ciutat de les condicions mínimes de
qualitat, seguretat i salubritat urbana i de l'escaient tancament, per tal que el propietari faci
els treballs adequació requerits a la resolució.
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Atentament,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
- 5344
En relació amb el prec formulat oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel grup
polític municipal de Ciutadans-Partido de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General
còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació
Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment
diu:
“Respecto al Ruego oral formulado durante la celebración del pleno del pasado 25 de junio,
AJT/ 34969, relativo a la petición de documentación solicitada por el grupo municipal de
Esquerra Republicana de Catalunya, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y
Preguntas) del Reglamento Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada con
antelación al Pleno ordinario del día 22 de julio actual, procedemos a darles respuesta:
Los grupos políticos disponen de los canales de información establecidos en el Reglamento
del Pleno del Ayuntamiento, de 20 de diciembre de 2011, publicado en el BOP de 12 de
enero de 2012, concretamente en su artículo 11 determina el régimen jurídico del derecho a
la información de los miembros de la Corporación, al cual pueden acogerse para solicitar la
documentación i/o información que considere oportuna para ejercer su función. Visto esto,
en fecha 12 de junio compareció personalmente a las oficinas de la Regidoría de Deportes
el portavoz del grupo ERC, sr. Antoni García Acero, con el objeto de formalizar la consulta
con RGE 22097/2020, de 26 de febrero, en relación con la gestión del Estadio Municipal de
Fútbol y recoger la documentación solicitada.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
- 5348
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació,
Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formulada al Ple el passat 25 de juny us comunico el següent:
Gràcies. Un parell de temes. La primera, mares i pares ens traslladen la sensació
d’abandonament per part de l’Ajuntament, respecte al funcionament de les escoles bressol i
la informació que s’ha anat transmetent.
Volíem preguntar per tant, si hi ha previst algun pla d’actuació a les escoles bressol de cara
a un possible rebrot a la tardor? Si té l’Ajuntament un protocol de cara al curs vinent? I quina
alternativa planteja l’Ajuntament per a les famílies que tinguin nens petits, i es vegin amb
grans dificultats per conciliar la vida laboral i de cures, donat el grau d’atenció que
necessiten els infants en les primeres etapes de la vida?
En contesta al que planteja, informem que:
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El tancament de tots els centres educatius, incloses les escoles bressol, el 13 de març de
2020, i els consegüents decrets d’estat d’alarma i de mesures urgents promulgats pels
governs estatals i autonòmic, per a atendre la situació generada pel covid-19, va comportar,
respecte als contractes de concessió de serveis d’escoles bressol, la suspensió dels
contractes. A diferència d’altres tipologies de contractes, que els decrets promulgats
permetien la seva modificació i, per tant, la possibilitat de fer front a la situació amb unes
condicions diferents a un funcionament ordinari, en el cas de les concessions, la via
establerta va ser el de la suspensió dels mateixos.
No obstant aquesta diferència, la voluntat del govern municipal, en les escoles bressol
municipals, va ser que no es promoguessin ERTO i l’Ajuntament ha seguit finançant l’entitat
concessionària, de manera que el personal de cada escola han mantingut els seus
contractes laborals. Tot i la suspensió, es va deixar activa la direcció de cada una de les
escoles bressol municipals, per tal d’atendre, un cop ja tancades les escoles, qualsevol
contingència que es produís i, a més, per mantenir, a través de la direcció de l’escola, una
comunicació amb les famílies de cada escola que ho requerissin o necessitessin consultar
amb l’escola qualsevol qüestió que volguessin plantejar.
Atesa aquesta situació, des del servei municipal d’educació es van activar les xarxes de
criança i educació per a infants de 0 a 6 anys (professionals de diferents sectors que
treballen amb la petita infància (xarxes en les quals les escoles bressol municipals tenen
una participació molt activa) per tal de produir una sèries de materials escrits que
contribuïssin a aportar elements d’orientació i acompanyament a les famílies durant el
període més estricte de confinament domiciliari (durant el qual la mobilitat era nul·la a
excepció de les activitats que es van considerar essencials).
En aquesta línia, es van elaborar quatre publicacions, les quals aportaven informació i
orientacions per a l’acompanyament emocional, acompanyament educatiu i acompanyament
en l’organització diària a casa durant el confinament. Aquestes publicacions es van distribuir
des de les escoles bressol municipals a les famílies de cada escola i també es van publicar
en el web municipal d’educació, tot informant de què qualsevol dubte, preocupació o
consulta que es volgués formular la comunicació amb l’escola estava oberta a través de la
direcció escolar de cada centre.
Pel que fa als plans d’actuació de cara al curs vinent, des del servei d’educació municipal i
la secció d’escoles municipals es treballa amb els concessionaris i les escoles bressol
municipals el document elaborat pel Departament d’Educació i aprovat pel PROCICAT per
al pla d’actuació del curs 2020-2021.
Cordialment,”

- 5349
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai
Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment
diu:
“Respecte a la pregunta formulada en al Ple del 25 de juny de 2020, expedient
AJT/35028/2020, en relació al nou arbrat pels districtes fins al 2023, l’informem que és
necessari un ajornament per respondre de forma més adient a la seva petició.
Atentament,”
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- 5350
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a la pregunta oral que vàreu formular durant la celebració del ple de 25 de juny
de 2020, AJT/35035/2020, referent als 8 pisos de titularitat municipal a l’edifici Mistral, al
carrer Prat de la Riba, 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 22 de juliol de
2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Pregunta.- Quan està previst que l’Ajuntament recepcioni aquests pisos, tenint en
compte la manca d’habitatge social que pateix la ciutat?
Resposta.- Els pisos ja son de titularitat municipal. Van ser inscrit el 13 de gener de
2020.Les quotes de la comunitat seran assumides per l’Ajuntament. Es preveu el seu
abonament durant els propers tres mesos.
S’ha endegat el procés d’adjudicació dels pisos a les persones que compleixen els requisits
por poder-hi accedir. És un procés on també hi participa la Generalitat.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5351
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a les preguntes orals que vàreu formular durant la celebració del ple de 25 de
juny de 2020, AJT/35036/2020 i AJT/35040/2020, referents als contractes menors posterior
a 2018 i les causes de nul·litat de ple dret de contractes invalidats, respectivament, 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 22 de juliol de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Pel que fa a la pregunta oral AJT/35036/2020, on manifestava que van formular aquesta
qüestió al Ple del mes d’abril i reiterada durant el mes de maig i no havien obtingut resposta;
i en referent a la pregunta oral AJT/35040/2020 formulada al mes de maig i reiterada al ple
de juny, s’ha d’aclarir que ambdues preguntes varen ser respostes. És per això, que els
remetem a les actes de ple i pàgines següents: acta de 29 d’abril, pàg. 86, i acta de 27 de
maig, pàgs. 26 i 27.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

- 5352
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En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal de L’H En Comú Podem - En Comú Guanyem, consta a la Secretaria
General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de
Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que
literalment diu:
“Respecte a les preguntes orals que vàreu formular durant la celebració del ple de 25 de
juny de 2020, AJT/35036/2020 i AJT/35040/2020, referents als contractes menors posterior
a 2018 i les causes de nul·litat de ple dret de contractes invalidats, respectivament, 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 22 de juliol de 2020, procedim a continuació a
donar-vos resposta.
Pel que fa a la pregunta oral AJT/35036/2020, on manifestava que van formular aquesta
qüestió al Ple del mes d’abril i reiterada durant el mes de maig i no havien obtingut resposta;
i en referent a la pregunta oral AJT/35040/2020 formulada al mes de maig i reiterada al ple
de juny, s’ha d’aclarir que ambdues preguntes varen ser respostes. És per això, que els
remetem a les actes de ple i pàgines següents: acta de 29 d’abril, pàg. 86, i acta de 27 de
maig, pàgs. 26 i 27.
Si us plau, feu acusament de rebut d’aquesta resposta.
Cordialment,”

PARTIT POPULAR
- 5345
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 25 de junio de 2020, expediente
AJT/35001/2020, en relación a la desinfección de los parques infantiles, le informo de lo
siguiente:
Los trabajos desinfección de las áreas de juegos infantiles, empezaron la semana de 22 de
junio de 2020, coincidiendo con la apertura de dichas áreas. Se ha programado un total de 6
tratamientos de desinfección de las 145 áreas de juegos infantiles de la ciudad. La
realización de los tratamientos de desinfección se realizará con el producto Fungibac, al ser
producto recomendado para la desinfección del COVID.
La desinfección de las áreas infantiles se realiza mojando TODOS los elementos de las
áreas de juego, incluidos los bancos. En cuanto al tratamiento del suelo, una vez aplicado el
producto se deja 10 minutos de reposo y después se limpia con agua.
Para completar los trabajos de desinfección de las áreas de juegos infantiles se está
realizando el volteo de los áridos presentes en las áreas (arenas, gravas, etc...). Esta
medida se ha realizado en todas las áreas de juegos infantiles y el servicio de salud verifica
que estén bien mediante la toma de muestras. El volteo y la acción del sol es un buen
desinfectante natural. Se realizaron una seria de pruebas y lo que dio mejor resultado fue el
volteo de áridos y sol.
El volteo de todas las áreas de juegos infantiles de la ciudad se realiza en un máximo de
una semana (5 días).
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Para poder mejorar la desinfección de las zonas de juegos infantiles, así como otros
espacios prioritarios, el Ayuntamiento ha adquirido dos vehículos eléctricos equipados para
tal fin, que serán utilizados por la Brigada municipal, para tareas de desinfección, a partir de
la próxima semana tras haber recibido la formación específica pertinente.
Atentamente,”

- 5346
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecto a la pregunta formulada en el Pleno del 25 de junio de 2020, expediente
AJT/35005/2020, en relación a la retirada de malas hierbas de las diferentes zonas de la
ciudad, le informo de lo siguiente:
Los trabajos de retirada de la vegetación de los alcorques de la ciudad se reanudaron el
pasado 4 de mayo de 2020 y su programación y realización es de acuerdo a criterios
técnicos.
Se han incrementado el número de equipos que realizan estas tareas son un total de 4
grupos. Además de las tareas de alcorques también se retiran las hierbas de los solares.
Comentar que normalmente se cuenta con los planes de ocupación para agilizar estas
tareas, sin embargo esta temporada debido a la crisis sanitaria no se ha podido contar con
este recurso.
En estos momentos están trabajando dos equipos en estas tareas. Los barrios donde ya se
han realizado estos trabajos son Santa Eulalia, Sant Josep, Collblanc, Torrassa y Sanfeliu.
Actualmente estos trabajos se están realizando en los barrios de Centro y Gornal.
Durante el mes de agosto de 2020, se realizarán los trabajos de control de rebrotes de
troncos y ramas bajas del arboles de la ciudad, actuación que se tuvo que posponer
atendiendo al estado de alarma.
Normalmente la aparición de malas hierbas en las áreas de juegos infantiles se produce en
la zona de arena exterior. La empresa de mantenimiento ya es consciente que se tienen que
retirar, pero atendiendo a que no es una actuación prioritaria se están organizando estos
trabajos conjuntamente con la realización de otros trabajos de mantenimiento del verde
urbano.
Atentamente,”

- 5347
En relació amb la pregunta formulada oralment en el Ple ordinari de 25 de juny de 2020, pel
grup polític municipal del PP, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia i regidor president Districte III, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Señora,
Respecto a la pregunta oral formulada en el Pleno del pasado 25 de Junio comunicamos lo
siguiente:
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“Y por último preguntar al equipo de gobierno si tiene conocimiento de unos problemas de
convivencia y civismo, que se están produciendo desde hace ya una semana,
concretamente en la plaza de los Avis, que está generando malestar con los vecinos del
entorno, problemas de incivismo, problemas de suciedad, personas que abren los
contenedores y dejan la basura por ahí tirada, y por tanto se están creando problemas de
convivencia y por tanto saber si el equipo de gobierno tiene constancia de esas quejas y
saber de qué manera se puede solucionar. Gracias.”
En respuesta a lo que plantea informamos que:
En referencia a si tenemos conocimiento de problemas de convivencia i civismo que se
estan produciendo en la plaça del avis, comentar que somos plenamente conocedores de la
situación existente y lo estamos trabajando con los vecinos, comerciantes y las Àreas
responsables para llevar a cabo diferentes acciones y poder acabar con la situación.”
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 25 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 17, 18, 22, 23, 25 i 30 de juny i 1, 2, 3, 6, 8, 9 i 13 de juliol 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. 44236, de 17 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que siguin respostes en el proper Ple ordinari.
El grup municipal d’ERC presenta les següents preguntes al Govern Municipal:
1. Com es planifiquen les accions en l’àmbit de la seguretat local?
2. Quins són els elements dei diagnòstic, els indicadors i els mecanismes d’avaluació
de la seguretat local?
3. Disposa l’Ajuntament de l’Hospitalet d’un Pla d’Accions Municipal? En cas afirmatiu,
si us plau, adjunti’l.
4. Disposa l’Ajuntament de l’Hospitalet d’un Pla Local de Seguretat? En cas afirmatiu,
si us plau, adjunti’l.”

- 5360
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
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“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 44236/2020, en relació amb seguretat
local, segons el que disposa l’article 55, apartat 5 (Precs i preguntes) del Reglament Orgànic
del Ple, i per tal de recavar la informació necessària per donar-vos una resposta acurada, us
demano un ajornament de la mateixa.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

2.- RGE núm. 44378, de 18 de juny de 2020
“Antoni Garcia, Portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord
amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de
Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui
contestada en el proper Ple ordinari.
En relació a la nostra pregunta formulada el passat 11 de maig de 2020 i registrada amb el
numero 36704, a la que ens van respondre el 27 de maig de 2020 donant per atesa la
nostra sol·licitud atès que, segons consta en la resposta, en el Consell d’Administració de La
Farga ja van ser respostes.
Atès que en el Consell d’Administració de La Farga del 5 de maig de 2020 es va debatre el
tema dels mitjans de comunicació i en concret de la Televisió de l’Hospitalet.
Atès que en aquest mateix Consell d’administració de La Farga, el gerent Sr. Manuel Pérez
va informar de la celebració d’una reunió amb els caps de departament de la societat on es
va decidir “mantenir el digital amb teletreball”.
Atès que aquest mateix Consell d’administració va acordar donar-se per assabentat de
l’informe signat el dia 12 de març de 2020 pel Director dels Mitjans de comunicació, Oscar
Sánchez.
El grup municipal d’ERC pregunta:
-

En quina data es va celebrar la reunió? Quines persones va assistir-hi? Quines
persones van prendre la decisió de no emetre els informatius de TV?
Es disposa de l’acta d’aquesta reunió? Ens poden proporcionar una còpia?
Es va demanar l’opinió i la participació dels treballadors dels Mitjans de comunicació?
Es va consensuar en algun moment aquesta decisió amb els treballadors dels Mitjans
de comunicació?”

- 5361
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i
Esports, Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 44378/2020, en relació amb la
celebració d’una reunió de la Societat La Farga amb els seus caps de departament on es va
decidir mantenir el digital amb teletreball, 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 22 de juliol de 2020, procedim a continuació a donar-vos resposta.
Preguntes:
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“- En quina data es va celebrar la reunió? Quines persones va assistir-hi? Quines persones
van prendre la decisió de no emetre els informatius de TV?
- Es disposa de l’acta d’aquesta reunió? Ens poden proporcionar una còpia?
- Es va demanar l’opinió i la participació dels treballadors dels Mitjans de comunicació?
- Es va consensuar en algun moment aquesta decisió amb els treballadors dels Mitjans de
comunicació?”
Resposta:
Aquesta informació que demana està disponible a la societat La Farga, tal i com li va indicar
el gerent a l'última reunió del consell d'administració de la mateixa, en la que li va oferir
entregar-li la resposta a les qüestions que planteja i que vostè mateix va rebutjar rebre. Per
tant l’he de remetre, novament a que es dirigeixi a la societat municipal on li serà facilitada,
amb tota immediatesa, la informació que demana.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

3.- RGE núm. 44525, de 18 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que siguin respostes en el proper Ple ordinari.
El grup municipal d’ERC, davant les possibles irregularitats amb la gestió de l’Estadi
Municipal de Futbol, volem saber:
1. Quants serveis va realitzar la Guàrdia Urbana entre els anys 2000 – 2014 a l’Estadi
Municipal de Futbol? Per quins motius es van realitzar aquests serveis?
2. Quantes peticions de servei a l’Estadi Municipal de Futbol va rebre la Guàrdia
Urbana durant els anys 2000 – 2014? En quin motiu es fonamentaven aquestes
peticions?
3. Quantes actes policials van ser realitzades entre els anys 2000 – 2014 a l’Estadi
Municipal de Futbol?
4. Quants serveis va oferir la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet a l’Estadi Municipal de
Futbol o al seu entorn en atenció a episodis amb violència física o verbal?
5. Quin eren els motius que van provocar aquests episodis?
6. Aquests episodis van ser denunciats?
7. Li consta al Govern Municipal que durant els anys 2000 – 2014 algun altre Cos o
Força de Seguretat hagués de donar servei a l’Estadi Municipal de Futbol? En cas
afirmatiu, per quins motius?
8. Durant els anys 2000 – 2014 s’ha interposat alguna denúncia davant la Guàrdia
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Urbana motivat per algun incident en relació a l’Estadi Municipal de Futbol?”

- 5362
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 44525 i data 18 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a “El
grup municipal d’ERC, davant les possibles irregularitats amb la gestió de l’Estadi Municipal
de Futbol, volem saber...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Respecte les preguntes 1, 2, Guàrdia Urbana durant el període 2009-2014 ha realitzat al
voltant de setanta serveis a l’Estadi Municipal de Fútbol. Els serveis han estat per diversos
motius: punts de vigilància per actes incívics, falses alarmes, furts, esdeveniments esportius,
i altres.
3. S'adjunta document amb el recull de dades d'actes realitzades a l'Estadi Municipal de
Futbol i als voltants. (1)
4. Guàrdia Urbana té constància d’una baralla l’any 2014, amb el resultat de desallotjament
de persones de l’equipament esportiu.
5. Baralla dels assistents al partit.
6. No tenim constància.
7. La competència de les actuacions és dels Mossos d’Esquadra.
8. Si.
Adjuntem document on consten denúncies a l'any 2013 i any 2014. (2)
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 348700/2020”

4.- RGE núm. 45133, de 22 de juny de 2020
“Antoni Garcia i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Uns veïns i veïnes de l’entorn de la plaça del Mestre Clavé i Av. Isabel la Catòlica, ens han
manifestat la seva queixa per l’excessiu nivell de soroll que emana d’un generador situat en
la benzinera Balart Repsol en aquella mateixa cantonada.
De fa un cert temps, aquests sorolls ja no se senten per les nits, però ara, durant el dia, són
més intensos que abans.
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Per això preguntem al govern municipal:
1.
2.
3.
4.

Coneix el govern municipal aquest problema?
El Govern municipal sap si aquest establiment compleix amb tots els requeriments
mediambientals sobre nivells de soroll?
S’ha realitzat algun control o mesura?
Es té previst realitzar algun control o mesura?”

- 5363
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 45133 i data 22 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Uns veïns i veïnes de l’entorn de la plaça del Mestre Clavé i Av. Isabel la Catòlica, ens han
manifestat la seva queixa per l’excessiu nivell de soroll que emana d’un generador situat en
la benzinera Balart Repsol en aquella mateixa cantonada...”
En resposta a la seva primera pregunta indicar-li que:
Des de la Unitat de Convivència i Civisme, l’agost de 2019 es van rebre les primeres
queixes sobre soroll d’una maquinària a la benzinera. En aquell moment es mantingué una
entrevista amb la família que patia les molèsties que ens concretà que el soroll era
intermitent les 24 hores del dia i bastant elevat.
Vam mantenir una entrevista amb l’encarregat de la benzinera que ens explicà que hi havia
un problema d'aigües subterrànies que afectaven els dipòsits de combustible pel que van
haver d’instal·lar una bomba extractora que funcionés de forma automàtica (quan detecta
aigua es posa en marxa i l’extreu perquè no afecti el combustible).
Es va comprovar tant al domicili dels afectats com a la mateixa benzinera que el soroll era
elevat. Es va arribar al compromís amb l’encarregat de limitar el funcionament durant la nit.
Els sol·licitants ens van confirmar que des de la nostra visita per la nits no funcionava, tot i
així el problema estava per resoldre ja que durant el dia també molestava. En visita
efectuada l'octubre de 2019 l'empresa no havia cercat una solució. Des d’aquesta data la
Oficina de Gestió d’incidències no ha tornat a tenir queixes.
Atentament,”

5.- RGE núm. 45149, de 22 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Atesa la petició del Club de Petanca l’Hospitalet – Centre, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana pregunta el següent:
1. En què consistiran les obres de renovació de les pistes de petanca de la Remunta?
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2. Es preveu la instal·lació d’elements de protecció als vianants davant dels possibles
accidents que puguin ocasionar-se, per exemple, amb boles que surten de l’espai
habilitat pel joc?
3. Quin és el pressupost que s’hi preveu destinar a les obres de renovació i ampliació
de les pistes?
4. Aquestes obres han estat ja aprovades?
5. S’ha licitat el projecte? En cas contrari, quan es té previst licitar?
6. Ha afectat la crisi sanitària provocada per la COVID-19 a l’inici de les obres?
7. Quina és la data prevista per a l’inici d’aquestes obres de renovació i ampliació?
8. Quina és la data prevista per a la finalització d’aquestes obres?”

- 5364
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d’Entrada d’aquest ajuntament, amb
número E/45149 i amb data 29 de juny de 2020, segons preveu l’article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de juliol de 2020 en
relació a les obres de remodelació de les pistes de petanca de la Remunta, us informo del
següent:
1. Les obres consisteixen en la construcció de dos grups de pistes de petanca
(quatre pistes per grup), amb nou enllumenat amb tecnologia led, xarxa de
desguàs de les pistes, així com la urbanització de l’entorn i la plantació
d’arbrat i nova vegetació per separar-les visualment dels edificis. Així mateix
2
està previst al construcció d’un local de més de 33 m amb lavabo, i espai de
magatzem.
2. Els dos grups de quatre pistes cada grup, aniran envoltats per un tanca d’acer
galvanitzat, amb sòcol de fusta protegit a la part inferior amb neoprè.
3. El projecte té un cost de 101.977,24 € IVA inclòs.
4. El projecte es va aprovar definitivament el 27 de març de 2018. Els plecs de
condicions estan en revisió i s’ha introduït en el sistema municipal AUPAC
amb data 4 de febrer de 2020.
5. El projecte de remodelació de les pistes de petanca de la Remunta esta
actualment en procés de contractació. Es va aprovar definitivament el 27 de
març del 2018, i ja està redactat el Plec de condicions tècniques, que s’està
validant pel Servei de Contractació.
6. La crisi sanitària ha afectat a la tramitació de la licitació.
7. No és possible donar una data d’inici, atès que els plecs de condicions de la
licitació no s’han aprovat per la Junta de Govern Local i tampoc s’han publicat
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al Perfil del contractant.
8. Una vegada que comencin els treballs de les obres de remodelació el seu
termini d’execució és de 60 a 90 dies.
Atentament,”

6.- RGE núm. 45189, de 22 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, regidor del Grup Municipal 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 qüestions plantejades per diversos veïns i veïnes del Carrer Francesc
Moragas en relació a les obres recentment acabades, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana vol conèixer:
1. Per quin motiu ha estat eliminada aquesta plaça d’aparcament?

2. En cas que sigui per facilitar les maniobres dels busos, així com d’altres vehicles
llargs, no es tenia prevista aquesta dificultat amb anterioritat? En cas contrari, quin
era el problema?
3. Ha estat una solució eficient al problema?
4. Quina despesa ha suposat aquesta intervenció?”

- 5365
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número E/45189 i amb data 22 de juny de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
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Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de juliol de 2020 en
relació a les actuacions per informar a la ciutadania durant la pandèmia de la Covid-19 de
les mesures de seguretat i higiene, us informo del següent:
1. Ha estat eliminada la plaça d’aparcament com a resposta a la petició de
l’empresa concessionària del transport públic al Servei de Mobilitat de
l’Ajuntament per millorar la maniobra de gir dels autobusos.
Aquestes petites actuacions es consideren repassos de les obres, que es
realitzen una vegada finalitzades aquestes, i per tant aquest treballs estan dins
del projecte de remodelació del carrer.
2. Tant el gir que es realitzava anterior a les obres, com la solució definida al
projecte de remodelació del carrer compleixen amb la normativa. El gir es
podia fer sense problemes, si més no amb aquesta actuació s’ha facilitat
encara més la maniobra al conductor de l’autobús com a millora de les
condicions del transport públic.
3. Aquesta solució donat que facilita la maniobra de conducció està consensuada
i té el vist i plau de l’empresa concessionària de transport, que va demanar
aquesta modificació concretament.
4. Les fites instal·lades tenen un cost de 487,42 euros amb benefici industrial i
despesa generada més IVA i forma part de la certificació de les obres del
carrer.
Atentament,”

7.- RGE núm. 45258, de 22 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
En atenció a les reiterades queixes dels veïns i veïnes dels barris de Collblanc – La
Torrassa per les dificultats amb les que es troben per circular, peatonalment i en vehicles
privats, pel Carrer de Pujós els dies laborables sobre les 14h per l’aparcament imprudent
d’un camió que subministra productes a la botiga d’alimentació situada al número 54 del
mateix carrer, la qual cosa els provoca molèsties.
Per aquests motius, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Els veïns i veïnes han posat en coneixement aquesta problemàtica a l’Ajuntament,
així com a la Guàrdia Urbana?
3. S’han posat en coneixement de l’establiment les molèsties que hi ocasionen?
4. Es té prevista alguna actuació per acabar amb el problema?”
- 5366
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
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Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 45258 i data 22 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“En atenció a les reiterades queixes dels veïns i veïnes dels barris de Collblanc–La Torrassa
per les dificultats amb les que es troben per circular...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
En el servei de Guàrdia Urbana, en els últims 3 mesos, només consta una incidència per
molèsties d'un camió en l’adreça indicada, concretament el dia 4 de juny de 2020, servei
que va entrar a les 15:47 i va finalitzar a les 16.02 quan el conductor va retirar el vehicle.
Consultada la Regidoria de districte II des d’aquest servei de Guàrdia Urbana sobre si
havien rebut alguna queixa d'aquest indret, manifestaren que ningú no s'ha dirigit a la
Regidoria per a transmetre cap queixa.
Les molèsties comunicades estan en estudi per tal de resoldre les queixes. Tanmateix s'ha
parlat amb l'establiment per informar-los de l’ús correcte de les zones de càrrega i
descàrrega, indicant-los que respectin les voreres i el pas de vianants.
S’han donat les corresponents indicacions per a que la Guàrdia Urbana sancioni les
infraccions detectades.
Atentament,”

8.- RGE núm. 45418, de 23 de juny de 2020
“Coque García, 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 el passat Ple del mes de maig aquest regidor va interpel·lar al govern municipal sobre la
finalització de la pròrroga de sis mesos (el màxim que permet la llicència atorgada) amb
l’empresa MOBIKE − ara RIDEMOVI−, amb data de 31 de març de 2020. En concret,
preguntàvem per què dos mesos després se seguia permetent que els vehicles d’aquesta
empresa privada, ja sense llicència, continuessin abandonades als carrers de la ciutat;
quantes bicicletes havia retirat la Guàrdia Urbana des de la finalització de la llicència, i
quines accions s’havien pres, dos mesos després, perquè aquesta empresa privada retirés
els seus vehicles.
Ara, un mes després esperant la resposta, hem conegut a través dels mitjans que el govern
municipal ha anunciat una ampliació de la llicència.
El grup municipal d’Esquerra Republicana voldríem saber:
1. Si la llicència consistia en una “prova pilot” d’un any, prorrogable en sis mesos
màxim, amb quina base i sota quins criteris s’ha ampliat aquesta llicència?
2. En cas que, al contrari del que s’ha anunciat, no es tractés d’una ampliació de
llicència sinó una segona i nova llicència, sota quins criteris i amb quina justificació
es manté aquesta “prova pilot”?
3. No considera el govern municipal que un any i mig és temps suficient per analitzar i
valorar els resultats i el funcionament d’una “prova pilot”? Quines dades necessita
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seguir recollint amb una nova “prova pilot”?
4. Té previst aquest govern municipal informar als grups municipals sobre el
desenvolupament i resultats d’aquesta “prova pilot”, aportant la documentació i
recollint les aportacions i suggeriments d’aquests, abans de concedir o convocar un
concurs per l’explotació d’un servei de bicicletes compartides a l’Hospitalet?
5. Per què no ho ha fet abans de concedir una ampliació fora de la llicència actual?
6. Quin ha estat el procediment i la data d’aprovació d’aquesta ampliació de llicència?
7. L’ampliació de llicència o nova llicència concedida s’ha realitzat amb efectes
retroactius?
8. En cas de resposta negativa, ha previst l’Ajuntament sancionar l’empresa per
l’ocupació indeguda i fora de llicència de la via pública?
9. Per quina raó aquest Ajuntament segueix negant-se a fer complir l’Ordenança de
Mobilitat a l’empresa MOBIKE/RIDEMOVI?
Per últim, aquest grup, a més, sol·licita l’accés per consultar i disposar de tota la
documentació relativa a l’anunciada ampliació de llicència, inclosos informes i
procediments.”

- 5367
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 45418 i data 23 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“En el passat Ple del mes de maig aquest regidor va interpel·lar al govern municipal sobre la
finalització de la pròrroga de sis mesos (el màxim que permet la llicència atorgada) amb
l’empresa MOBIKE – ara RIDEMOVI−...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Es tracta d’una nova llicència.
2. Segons l’informe, de data 13 de maig de 2020, emès pel Cap de secció de Planificació i
Gestió de la Mobilitat, “vista l’experiència de la prova pilot d’un sistema de bicicleta
compartida, tot i que ha presentat algunes deficiències que han estat corregides, la
valoració del Servei de Mobilitat i Via Pública és molt bona. Per donar continuïtat al
sistema de bicicleta compartida a la ciutat de L’Hospitalet, i a instàncies del Tinent
d’alcaldia de Convivència i Seguretat, s’han iniciat els tràmits d’una convocatòria amb
publicitat i pública concurrència per a l’atorgament d’una llicència per a l’explotació del
sistema, què actualment es troba en situació de suspensió per la situació de l’estat
d’alarma.
Així doncs, fins la licitació i atorgament definitiu d’una llicència d’explotació del sistema
de bicicleta compartida, independentment de l’operador que en sigui titular, i vista la
solvència tècnica i econòmica de l’empresa operadora i del gran número d’usuaris
donats d’alta en el sistema, es considera que s’hauria de donar continuïtat al mateix
atorgant una llicència temporal a l’actual operador Idribk Spain, SL, que opera amb el
nom comercial de Movi by Mobike, amb una data inicial que ha de fixar la Resolució del
Tinent d’Alcaldia de Convivència i Seguretat, i una data de finalització condicionada a la
data d’inici de la concessió d’una llicència definitiva, que automàticament exhaurirà
aquesta llicència temporal”.
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3. La prova pilot va concloure, mitjançant informe tècnic de data 13 de maig de 2020 es va
valorar positivament, es va considerar adient continuar amb el servei i es van iniciar els
tràmits d’una convocatòria amb publicitat i pública concurrència per a l’atorgament d’una
llicència per a l’explotació del sistema.
4. Els grups municipals poden demanar, a través d’una compareixença, la informació que
considerin convenient.
5. Si no s’ha fet serà perquè no ho heu demanat per compareixença.
6. S’ha seguit el procediment administratiu ordinari per a concessions de llicència a la via
pública, segons estableix la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu
comú de les administracions públiques. Aquest procediment ha finalitzat amb la
notificació a la interessada, IDRIBK SPAIN S.L., de la Resolució número 4864, de data
22 de maig de 2020, per la qual se l’atorga una llicència municipal temporal de bicicletes
compartides en diferents espais de domini públic del municipi de l'Hospitalet.
7. La llicencia abans esmentada s’atorga amb una durada indeterminada, des del 20 de
maig de 2020 fins a la data d'atorgament de la nova llicència.
8. Atès que la llicència anterior va finalitzar a l’inici del confinament, no es té constància
que l’empresa operés en tot el període. Per altra banda, les limitacions de l’estat
d’alarma va impossibilitar a l’empresa de retirar una part del parc de bicicletes.
9. L’Ajuntament fa complir, en la mesura del possible, l’ordenança en tots els tipus de
transport, inclòs el transport individual.
Atentament,”

9.- RGE núm. 45423, de 23 de juny de 2020
“Coque García, 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.
Han aparegut bicicletes de l’empresa eCooltra a l’Hospitalet, tal com ens han fet arribar
alguns veïns. Un sistema de bici-sharing que se suma a les bicicletes de l’empresa
Mobike/RideMovi que estan operant a la ciutat amb la llicència finalitzada des del passat 31
de març.
El grup municipal d’Esquerra Republicana voldríem saber:
1. Té constància el govern municipal de l’existència de vehicles d’aquesta empresa
(eCooltra) operant a l’Hospitalet?
2. Aquest nou sistema operat per eCooltra forma part d’alguna nova “prova pilot” de la
qual no s’ha informat als grups municipals?
3. En cas contrari, quines accions ha portat a terme l’Ajuntament per retirar aquests
vehicles? Quantes bicicletes s’han retirat fins al moment?
4. Quines sancions s’han interposat contra l’empresa eCooltra per aquests fets?”
- 5368
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
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Borrallo, que literalment diu:
“Respecte de la pregunta presentada al Registre General d’Entrada d’aquest Ajuntament
amb número 45423 i data 23 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Han aparegut bicicletes de l’empresa eCooltra a l’Hospitalet, tal com ens han fet arribar
alguns veïns...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Aquesta Ponència no en té constància que eCooltra estigui operant a l’Hospitalet.
2. No hi ha cap prova pilot.
3. El servei de Guàrdia urbana no ha tingut cap requeriment al respecte. En cas de
detectar-se vehicles d’aquesta empresa operant a la ciutat, es realitzarien les accions
oportunes.
4. A la data d’aquest escrit no hi ha sancions respecte d’aquest estacionament de
bicicletes a la ciutat.
Atentament,”

10.- RGE núm. 45925, de 25 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Fa uns dies es va conèixer que la GAIP, la Comissió de Garantia del Dret d'Accés a la
Informació Pública va acordar (Acord 405/2019/PS, de 4 de juny de 2020, pel qual es
requereix la incoació del procediment sancionador en relació amb l’incompliment de la
Resolució 405/2019, de 5 de juliol) per unanimitat incoar un procediment sancionador per
vulnerar de manera greu el dret d’accés a la informació pública de la ciutadania de
l’Hospitalet.
Vist l’acord de la GAIP, des d’Esquerra Republicana volem saber, tal i com es va formular
de manera parcial i oral al Ple:
1. Quin és el nombre de reclamacions que ha interposat la ciutadania a la GAIP contra
l’Ajuntament? Per quins motius?
2. En quantes d’aquestes ocasions la GAIP ha considerat que es vulneraven els drets
d’accés a la informació pública de la ciutadania?
3. Quins costos han tingut per l’Ajuntament aquestes reclamacions?
4. Per quins motius l’Ajuntament es va comprometre a lliurar tota la informació sol·licitada
davant un requeriment i aquesta no fa ser finalment facilitada?
5. Quines respostes ha donat l’Ajuntament a la GAIP davant els seus trasllats els dies 18
d’octubre de 2019 i 17 de gener de 2020?
6. Per quins motius l’Ajuntament ha desatès els requeriments de la GAIP?
7. S’ha atès ja a la petició d’informació en qüestió?
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8. Quins són els responsables d’aquestes infraccions?
9. La GAIP conclou que cal ordenar la incoació del procediment sancionador. Com i quan
s’hi procedirà?
10. Considera el Govern Municipal tolerable la vulneració molt greu dels drets de la
ciutadania?”

- 5369
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 Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar en Registre General amb el número
E/45925 en data 25 de juny de 2020, en relació a “incoar un procediment sancionador per
vulnerar de manera greu el dret d’accés a la informació pública de la ciutadania de
l’Hospitalet”, i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. Jordi Samsó Huerta,
donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 335048/2020”

11.- RGE núm. 45926, de 25 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant les declaracions del Tinent d’Alcalde i Regidor de Convivència i Seguretat, José
Castro, a l’entrevista realitzada per la Televisió de l’Hospitalet el passat 3 de juny, des
d’Esquerra Republicana volem saber:
1. Davant l’afirmació que es desatenen trucades, per quins motius es produeix aquesta
desatenció als requeriments de la ciutadania?
2. Davant l’afirmació que es desatenen trucades, quantes trucades no han estat ateses
entre els mesos de gener a juny de l’any 2020?
3. Què considera el Tinent d’Alcalde “prendre bona nota” de les trucades? Creuen que
és una mesura suficient per garantir la convivència i seguretat?
4. Quines són les directrius concretes que s’han donat en atenció a aquestes notes?
5. Quins són els mitjans que haurien de ser necessaris de la Guàrdia Urbana per pal·liar
amb els requeriments de la ciutadania?”
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- 5370
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 45926 i data 25 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Davant les declaracions del Tinent d’Alcalde i Regidor de Convivència i Seguretat, José
Castro, a l’entrevista realitzada per la Televisió de l’Hospitalet...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1.No es desatenen trucades. Escoltem l’explicació del ciutadà, s’estudia la prioritat i
s’assignen els serveis. Això fa que algunes vegades, quan el requeriment és momentani o
de curta durada, o bé el ciutadà ha retirat el seu requeriment, o no es poden comprovar les
molèsties a les que feia referència.
2.Totes les trucades són ateses.
3 i 4.Tal com us he explicat al punt 1 “prendre bona nota de les trucades” vol dir escoltar el
requeriment ciutadà, analitzar efectius, estudiar prioritats i assignar totes les incidències per
tal de garantir la convivència i la seguretat. En alguns casos fem nosaltres trucades de
comprovació.
5. Més efectius de Mossos d’Esquadra, responsables de la seguretat ciutadana a Catalunya,
tal com hem demanat en varies ocasions a la Generalitat de Catalunya, i més efectius de
Policia Nacional demanats a la Delegación del Gobierno.
Atentament,”

12.- RGE núm. 45929, de 25 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General les següents preguntes, a fi efecte
de que siguin respostes en el proper Ple ordinari.
Sobre la seguretat i convivència durant la nit de Sant Joan, el Grup d’Esquerra Republicana
volem conèixer:
1. Quants agents i efectius van estar de servei la nit del 23 al 24 de juny?
2. Quants agents van estar de servei la nit del 23 al 24 de juny els anys 2018 i 2019?
3. Segons ens informen, fins a última hora es van estar buscant agents voluntaris i
voluntàries per cobrir els serveis de la nit, és habitual aquesta pràctica?
4. No es va preveure amb anterioritat la necessitat d’augmentar el nombre d’agents per
treballar una nit com és la de Sant Joan?
5. Quants agents es van oferir voluntàriament per cobrir el servei de la nit de Sant Joan?
6. Creuen que no es van oferir més voluntaris i voluntàries atès que existeix una
percepció de despreocupació dels comandaments i càrrecs polítics envers els
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agents?
7. Creuen que no es van oferir més voluntaris i voluntàries atès que fins el dia d’avui
encara hi havia percepcions salarials endarrerits?
8. Quantes trucades van ser rebudes durant la nit del 23 al 24 de juny?
9. Quantes peticions van ser desateses? Per quins motius?”

- 5371
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 45929 i data 25 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a
“Sobre la seguretat i convivència durant la nit de Sant Joan...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Durant el servei de la nit de Sant Joan van treballar un total de 36 efectius de Guàrdia
Urbana.
Per aquest mateix servei el 2018 van treballar 42 efectius i l’any 2019 15 efectius, tenint en
compte que en aquests anys hi havia festes majors i revetlles autoritzades a tota la Ciutat.
Els serveis especials, com és el cas que ens ocupa, es publiquen amb anterioritat suficient
en el butlletí d’incidències de Guàrdia urbana i es llegeixen diàriament en cada inici del
servei i en cada torn, per part del Cap de Servei.
El servei especial de la Nit de Sant Joan es va publicar en l’esmentat butlletí en data
16/06/2020, i s'estava a l'espera de veure quines mesures es prendrien relatives a la
pandèmia.
Aquest servei especial va estar format per 14 efectius.
Durant el servei de nit (22:00 a 06:00 hores) es van registrar 201 incidències.
Del total de 201 incidències, 57 es van finalitzar com a no reiterades, ja que a causa de la
gran quantitat i varietat de serveis registrats s’han de prioritzar per la urgència dels
mateixos. Això motiva que determinats serveis romanguin a la espera. La tipologia d’aquests
serveis és normalment de molèsties per sorolls.
Atentament,”

13.- RGE núm. 45931, de 25 de juny de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
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En atenció a la resposta per part del Govern Municipal a la pregunta presentada al Registre
General amb número 42238 i data de 9 de juny de 2020, tot veient el desconeixement de les
qüestions a les quals ens referim, adjuntem imatges i enllaços de les queixes a les quals
referim.

Imatge recuperada de:
https://twitter.com/SplCme/status/1249760656661917696?s=20

Imatge recuperada de:
https://twitter.com/SplCme/status/1249748792284454913?s=20

Imatge recuperada de:
https://twitter.com/SplCme/status/1250155924590866445?s=20m
Vistes les imatges:
1. Un cop vistes les imatges anteriors, les quals mostren queixes del sindicat de
policies de l’Hospitalet publicades a les xarxes socials, considera que els i les
agents menteixen?
2. En cas contrari, poden demostrar que no menteixen?
3.

Si no entren en valoracions d’aquest tipus, per què consideren que els i les agents
exposen aquests fets a les xarxes socials?
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4. A què creu que es poden referir els i les agents sindicats quan exposen que es
tractava d’una sorpresa?
5. Què entén el Govern Municipal per “voluntàriament”?
6. Per què considera el Govern Municipal que no s’han vulnerat els principis de
neutralitat, laïcitat i aconfessionalitat, recollits en l’ordenament jurídic?
7. En relació a l’anterior setena pregunta, poden respondre a la qüestió que se’ls
consulta: “L’acte va sorgir dels i les agents de la Guàrdia Urbana considerats
“agents tipus” o pels/per les superiors jeràrquics, prefectura i/o responsables
polítics?”?
8. Com es va informar als i les agents prèviament? Amb quines instruccions
concretes?”

- 5372
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 45931 i data 25 de juny del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a la
pregunta “En atenció a la resposta per part del Govern Municipal a la pregunta presentada
al Registre General amb número 42238 i data de 9 de juny de 2020...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Tenint en compte les anteriors respostes, a continuació donem resposta a la nova pregunta
de Ple.
Respecte a les preguntes 1, 2, 3, 4, no valorem cap publicació feta a xarxes socials per part
de Sindicats amb representació a l’Ajuntament.
5. Què entén el Govern Municipal per “voluntàriament”?
Va ser un acte del torn de feina adreçat directament als ciutadans del barri de Pubilla Cases
en una mostra d’agraïment i reconeixement als veïns pel seu esforç en el manteniment del
confinament a casa, en una data de gran tradició d’estar al carrer i desprès de quatre
setmanes en el domicili. Aquesta informació va ser donada als agents i es van poder adherir
de forma voluntària les unitats que en el moment de fer el recorregut poguessin romandre
lliures.
6. Per què considera el Govern Municipal que no s’han vulnerat els principis de neutralitat,
laïcitat i aconfessionalitat, recollits en l’ordenament jurídic?
Acte directe d'agraïment i reconeixement als veïns per la seva resposta solidària al
confinament. Presumiblement com efecte del principi de proximitat que regeix la seva feina i
per la situació extraordinària derivada del mes de confinament de la ciutadania que estan
controlant a diari, en un moment especialment emotiu pel barri de Pubilla Casas.
7. En relació a l’anterior setena pregunta, poden respondre a la qüestió que se’ls consulta:
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“L’acte va sorgir dels i les agents de la Guàrdia Urbana considerats “agents tipus” o pels/per
les superiors jeràrquics, prefectura i/o responsables polítics?
Els agents del torn primer, que són els que participen en aquest acte.
8. Com es va informar als i les agents prèviament? Amb quines instruccions concretes?
El Sergent Cap de Torn va reunir prèviament als agents i els va informar personalment i de
paraula de la voluntat de fer aquest reconeixement als veïns.
Atentament,”

14.- RGE núm. 46858, de 30 de juny de 2020
“Antoni Garcia i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Ens hem assabentat que durant l’estat d’alarma l’Ajuntament ha executat unes obres de
reforma i millora en les dependències de l’Alcaldia.
Per això preguntem al govern municipal:
1.
2.
3.

Quin és el motiu de que aquestes obres de reforma s’executessin durant el període
de l’estat d’alarma?
En que han consistit aquestes obres?
Quin ha estat el cost total d’aquestes obres?”

- 5373
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 Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar en Registre General amb el número
E/46858 en data 30 de juny de 2020, en relació a “obres de reforma i millora en les
dependències de l’alcaldia”, i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de
Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès pel Gerent Municipal, el Sr. Jordi Samsó Huerta,
donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 335147/2020”
15.- RGE núm. 47474, d’1 de juliol de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
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L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari:
Davant la jurisdicció penal:
1. Entre els anys 2010 – 2020 en quants judicis s’ha personat l’Ajuntament de
l’Hospitalet com a acusació particular o popular?
2. Per quins motius s’hi va personar l’Ajuntament?
3. Quin era l’objecte d’aquests judicis?
4. En quants d’aquests casos l’Ajuntament va formar part fins a la finalització del procés
judicial?
5. Per quins motius l’Ajuntament va decidir retirar l’acusació?
Davant la jurisdicció contenciosa-administrativa:
1. Entre els anys 2010 – 2020 en quants judicis ha estat part l’Ajuntament de
l’Hospitalet?
2. Quins han estat els motius?
3. Quin ha estat el sentit de les sentències en aquests judicis?
4. Quin cost han suposat per l’Ajuntament aquests judicis?”

- 5374
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 Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar en Registre General amb el número
E/47474 en data 1 de juliol de 2020, en relació a “els judicis relacionats amb l’ajuntament de
l’Hospitalet”, i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la directora de l’Assessoria Jurídica, la Sra. Isabel
Alonso Higuera, així com l’annex de la informació recavada, donant resposta a la pregunta
esmentada.
Atentament,
Informe Documents AUPAC números 348641/2020 i 348642/2020.”
16.- RGE núm. 47481, d’1 de juliol 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.
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Durant la pandèmia de la COVID-19, des de l’Ajuntament de l’Hospitalet s’han dut a terme
una sèrie d’actuacions per recordar i alertar a la ciutadania l’existència de mesures de
seguretat i higiene, sent un exemple els polipropilens distribuïts per les places i carrers de la
ciutat o els adhesius als bancs.
Actualment, arran d’aquestes actuacions el Grup Municipal d’Esquerra Republicana ha rebut
queixes sobre aquests elements, que s’han acabat convertint en una molèstia pels vianants
alhora que generen i embruten la ciutat, tal i com es veu en les següents imatges que ens
han fet arribar, ja que han caigut o s’han despenjat.
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Vistes les anteriors imatges, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Té ordre el servei de neteja de la ciutat de retirar de la via pública els elements que
han deixat de ser útil, sinó que embruten la ciutat i posen en perill la normal
circulació dels i les vianants?
3. En cas afirmatiu, com i on s’ha realitzar aquesta retirada?
4. Quan es té previst retirar tots aquests elements d’informació d’arreu la ciutat?
5. Com es té previst retirar aquests elements informatius? Qui serà el responsable de
la retirada?
6. Es té previst la reposició dels elements d’informació fets malbé?
7. S’ha procedit en algun moment a la reposició d’alguns d’aquests elements?”

- 5375
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número E/47481 i amb data 1 de juliol de 2020, segons preveu l'article 55 de la Reglament
Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de juliol de 2020 en
relació a les actuacions per informar a la ciutadania durant la pandèmia de la Covid-19 de
les mesures de seguretat i higiene, us informo del següent:
Si que es coneix que alguns cartells o actuacions realitzades per informar a la
ciutadania sobre mesures de seguretat sanitària s’han fet malbé.
Durant la pandèmia es van col·locar per tota la ciutat més de 5.700 cartells
informatius per la ciutadania sobre mesures de seguretat sanitària, en relació a la
circulació i a la distància de seguretat per tal de minimitzar la propagació del virus,
per tal de reforçar la senyalització horitzontal dissenyada a tal fi.
En un principi la seva retirada o eliminació de la via pública va començar la setmana
del 29 de juny de 2020, si més no atès l’actual crisi s’ha aturat la seva retirada i
únicament es retiren aquells que estan fets malbé o caiguts.
La retirada dels cartells es fa amb la brigada municipal, que els va col·locar. Per tal
de millorar l’eficiència, els cartells caiguts o fets malbé els retira l’empresa de neteja
de la ciutat ja que passa per tots els carrers més d’una vegada al dia i ho fa a la
vegada que la seva feina habitual sense que suposi cap destorb.
Donada la quantitat de cartells d’informació i que els cartells són redundants amb la
senyalització horitzontal de les voreres i passos de vianants, no es considera
necessari fer cap reposició.
S’ha previst guardar els cartells, quan es puguin retirar tots de la via pública i portarlos a la deixalleria municipal el temps necessari per si en un altre moment s’han de
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tornar a utilitzar.
Atentament,”

17.- RGE núm. 48128, de 2 de juliol 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 la petició rebuda per part dels veïns i veïnes de la cruïlla dels carrer Francesc
Moragas i carrer Provença, al barri del Centre, i després de les reiterades queixes dels
mateixos a les diferents àrees de l’Ajuntament, des del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana volem saber:
1. Quin és el motiu que ha provocat el trasllat dels contenidors davant del núms. 18-24
del Carrer Provença?
2. Coneix el Govern Municipal les queixes i molèsties que ha ocasionat als veïns i
veïnes aquest desplaçament de contenidors?
3. En cas afirmatiu, quines actuacions s’han dut a terme per minimitzar aquestes
molèsties?
4. En qualsevol cas, quines actuacions es tenen previstes realitzar d’ara en endavant
per minimitzar les molèsties?
5. S’ha posat el Govern Municipal en contacte amb els veïns i veïnes que han exposat
les seves queixes i demandes als responsables polítics del Districte I?
6. Es té previst el desplaçament dels contenidors al seu lloc habitual anterior?”

- 5376
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i
Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar Esteban, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta presentada en el Registre d'Entrada d'aquest ajuntament, amb
número E/47481/2020 i amb data 3 de juliol de 2020, segons preveu l'article 55 de la
Reglament Orgànic del Ple amb la finalitat de ser contestat en el Ple Ordinari 25 de juliol de
2020 en relació al trasllat del contenidors del carrer Provença, us informo del següent:
1. La reforma del carrer Francesc Moragas ha consistit en altres motius en la
millora d’accessibilitat, per aquest motiu s’ha suprimint una línia apartament
per tal de donar una major amplada a les voreres. La línia de aparcament
actual esta en front d’una escola bressol, per aquest motiu els serveis tècnics
municipals han decidit traslladar la bateria de contenidors al carrer Provença,
pel fet de minimitzar les incidències al l’escola bressol.
2. Si, som coneixedors de les queixes expressades pels veïns del bloc del carrer
Provença.
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3. S’han fet les actuacions de neteja de la bateria de contenidors per tal de
minimitzar les molèsties i les queixes dels veïns, fins que es pugui donar una
alternativa.
4. Estan buscant solucions per tal de minimitzar les molèsties i les queixes de als
veïns. Encara que la solució es difícil, atès que tot el carrer Provença te
voreres estretes i es impossible la instal·lació de contenidors, llevat en la
ubicació actual on les voreres son més amples. Aquesta ubicació ha de donar
servei tant al carrer Francesc Moragas i Provença.
5. Si, els veïns han estat atesos a la regidoria del Districte I, per tal de rebre les
seves queixes i demandes, que les han traslladat a l’àrea d’Espai Públic,
Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
6. S’estan buscant altres alternatives per mitigar les molèsties que puguin
ocasionar els contenidors perquè siguin compatibles amb l’accessibilitat, la
seguretat vial i donar el servei de recollida de residus als veïns. El
desplaçament dels contenidors a la ubicació habitual anterior és impossible
atès que la línia d’aparcament on estaven ubicats ja no existeix amb la nova
reordenació del carrer.
Atentament,”

18.- RGE núm. 48565, de 3 de juliol 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.
Després de la celebració del passat 28 de juny, Dia per l'Alliberament Lesbià, Gai, Trans,
Bisexual i Intersexual, i la penjada de la bandera LGTBI+ des del balcó de l’Ajuntament per
part de l’Alcaldessa, la Regidora d’Igualtat i els portaveus dels grups municipals, el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quantes hores va estar penjada la bandera LGTBI+ al balcó de l’Ajuntament?
2. Per quins motius la bandera no era visible la tarda-nit del mateix dia 28 de juny de
2020?
3. És cert que el vent o l’aire va donar la girar la bandera? En cas afirmatiu, per què la
bandera no estava correctament lligada?
4. En quin moment es va retirar la pancarta de la bandera LGTBI+ per ser substituïda,
de nou, per la pancarta amb el lema “Ens en sortirem!”?
5. Quants dies va estar penjada aquesta pancarta amb la bandera LGTBI+ l’any 2019?
6. La ràpida retirada de la bandera LGTBI+ del balcó de l’Ajuntament respon al
posicionament del Tribunal Suprem en la seva Sentència (Sala del contenciósadministratiu - Secció 4ª) 546/2020, de 26 de maig de 2020?”

- 5377
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
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Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que
literalment diu:
“Benvolgut,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar en Registre General amb en número
E/48565 en data 2 de juliol de 2020, en relació a “la penjada de la bandera LGTBI+ des del
balcó de l’Ajuntament”, i segons el que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple:
Em plau adjuntar-vos l’informe emès per la Cap de Servei d’Imatge Corporativa i Relacions
Externes, la Sra. Begoña Baldó Lavilla, donant resposta a la pregunta esmentada.
Atentament,
Informe Document AUPAC nº 347989/2020”

19.- RGE núm. 48643, de 3 de juliol 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 relació a l’anterior convocatòria per oposició per accedir al Cos de la Guàrdia a
l’Hospitalet, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Del total d’aspirants a ingressar al Cos de la Guàrdia Urbana, quantes persones han
superat el curs de formació a l’Escola de Policia de Catalunya?
2. De les 47 noves places que es van obrir, quantes seran finalment proveïdes?
3. Del total de persones que es té previst que entrin, o han entrat, al Cos de la Guàrdia
Urbana són dones?
4. Han finalitzat ja els i les noves agents el període de pràctiques a la ciutat?
5. En cas afirmatiu a la qüestió quarta, s’han incorporat aquests nous i noves agents al
Cos de la Guàrdia Urbana? Amb quines funcions?
6. Tots i totes les aspirants han superat el període de pràctiques? En cas negatiu,
quants no?
7. En cas contrari, quan es preveu la seva incorporació? Quines funcions es preveuen,
doncs, per aquests nous agents?
8. En cas negatiu a la qüestió quarta, quan es preveu que finalitzin aquestes pràctiques?
9. Quin és el nombre d’agents que es té previst que es jubilin, o ja s’hagin jubilat, l’any
2020?”

- 5378
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,
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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 48643 i data 3 de juliol 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 a l’anterior convocatòria per oposició per accedir al Cos de la Guàrdia a
l’Hospitalet...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Amb motiu del Covid-19 el 14 de març es van suspendre totes les classes presencials al
Institut de Seguretat Pública de Catalunya. El 8 de juny es van reprendre les classes
presencials de la promoció 2019 i està previst que el curs finalitzi a finals del mes de juliol
2020.
Es van proveir les 47 places de la promoció 2019.
En total hi ha 6 dones.
La promoció 2018, sí. Si es refereix a les 47 noves places, no.
Tots i totes els/les agents de la promoció 2018 s’han incorporat a Guàrdia Urbana realitzant
les competències pròpies del Cos Policial, especialment proximitat i demarcacions.
Sí, tots i totes els/les aspirants de la promoció 2018 han superat el període de pràctiques.
Durant l’any 2020 està prevista la jubilació de 17 comandaments i agents. Fins el moment ja
s’han produït 7 jubilacions.
Atentament,”

20.- RGE núm. 49326, de 6 de juliol 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.
El passat 9 de juny de 2020, des de la presidència del Consell Educatiu de l’Hospitalet, es
va convocar els i les membres de l’òrgan per celebrar una sessió el dia 22 de juny de 2020
de manera telemàtica, ateses les circumstàncies provocades per la COVID-19.
Tanmateix, el dia 18 de juny de 2020 els i les membres del Consell Educatiu vam rebre un
correu electrònic on s’anul·lava la convocatòria de la sessió plenària. En aquest mateix
correu, però, s’adjuntaven una sèrie de documents adjunts on constava la informació que el
servei d’Educació volia compartir.
En atenció a aquests fets, així com altres, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol
saber:
1. Quan es té previst convocar una nova sessió plenària del Consell Educatiu?
2. Per quan es té previst celebrar aquesta sessió plenària de l’òrgan?
3. Considerant que el Consell Educatiu no és un òrgan on únicament es presenta
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informació per part del servei d’Educació, sinó que s’hi treballa i es debat sobre els
temes que afecten a l’àmbit educatiu de la ciutat, es té previst algun mecanisme per
garantir la participació de la comunitat educativa en els temes que els afecten?
4. Atesa la dimissió del regidor responsable de l’àrea d’Educació, el Sr. Graells, i la
delegació d’aquestes competències en el Sr. Quirós, es té prevista alguna
presentació del nou responsable davant el Consell Educatiu? En cas afirmatiu, quan
es té previst?
5. Qui ostenta actualment el càrrec de presidència del Consell Educatiu?
6. Com es continuarà amb la reforma del Reglament del Consell Educatiu? Qui serà
la/les persona/es responsable/s que treballarà/an les esmenes i al·legacions
presentades?”

- 5379
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal d’Esquerra
Republicana de Catalunya, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit,
efectuada pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós
Brito, que literalment diu:
“Senyor,
Respecte a la pregunta oral formula da al Ple el passat 25 de juny us comunico el següent:
1. Quan es té previst convocar una nova sessió plenària del Consell Educatiu?
2. Per quan es té previst celebrar aquesta sessió plenària de l’òrgan?
3. Considerant que el Consell Educatiu no és un òrgan on únicament es presenta informació
per part del servei d’Educació, sinó que s’hi treballa i es debat sobre els temes que afecten
a l’àmbit educatiu de la ciutat, es té previst algun mecanisme per garantir la participació de
la comunitat educativa en els temes que els afecten?
4. Atesa la dimissió del regidor responsable de l’àrea d’Educació, el Sr. Graells, i la
delegació d’aquestes competències en el Sr. Quirós, es té prevista alguna presentació del
nou responsable davant el Consell Educatiu? En cas afirmatiu, quan es té previst?
5. Qui ostenta actualment el càrrec de presidència del Consell Educatiu?
6. Com es continuarà amb la reforma del Reglament del Consell Educatiu? Qui serà la/les
persona/es responsable/s que treballarà/an les esmenes i al·legacions presentades?
En contesta al que planteja, informem que:
1.- En el primer trimestre del curs 2020-2021.
2.- En el primer trimestre del curs 2020-2021.
3.- El Consell Educatiu és un òrgan de consulta i participació, en el que estan presents tots
els sectors implicats en l’àmbit de l’educació, escollits i designats de conformitat amb el que
preveu la normativa dels consells educatius i tant el reglament vigent, com el que està en
tràmit d’aprovació, garantint així la presència de la comunitat educativa al Consell. La forma
en que es poden tractar els temes i participar al consell es recull als reglaments esmentats.
4.- De conformitat amb l’article 6 del vigent reglament, la presidència del Consell Educatiu
correspon a l’Alcaldia que podrà delegar de manera permanent o esporàdica, a favor del
Tinent d’Alcaldia de l’àrea que tingui delegades les competències en matèria d’educació.
Per acord del Ple de 21 de juny de 2019, es va determinar que la presidència corresponia
de manera permanent al Tinent d’Alcaldia de l’Àrea d’Educació, Esports i Joventut, Sr.
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Jaume Graells Veguin. Actualment s'està tramitant el canvi de delegació de la presidència
atesa la renúncia al seu càrrec del Sr. Graells.
5.- Actualment s’està tramitant el canvi de delegació de la presidència atesa la renúncia al
seu càrrec del Sr. Graells.
6.- La modificació del reglament del Consell Educatiu continua els tràmits que determina la
legislació vigent per aprovar o modificar els reglaments orgànics. Finalitzat el tràmit
d’exposició pública que va quedar interromput per la declaració de l’estat d’alarma, cal
estudiar els suggeriments i les al·legacions presentats i acceptar-los o no, segons
procedeixi, de conformitat amb els informes tècnics i/o jurídics que s’incorporaran a
l’expedient. Posteriorment el text del reglament s’haurà de sotmetre a consideració del Ple
municipal per a la seva aprovació definitiva i posterior entrada en vigor.
Cordialment,”

21.- RGE núm. 50276, de 8 de juliol de 2020
“Antoni Garcia i Acero, portaveu del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Diversos veïns i veïnes del carrer del Prat núm 10 del barri de Bellvitge ens han fet arribar la
seva queixa sobre la situació provocada per una motocicleta mal estacionada en la vorera,
just en la porta de l’entrada del seu edifici en diverses franges horàries. Aquesta motocicleta
cada dia acaba estacionada allí dificultant el pas de vianants. A més aquesta motocicleta va
deixant caure oli del motor al terra, deixant-lo tacat i ja ha provocat en alguna ocasió alguna
relliscada de persones grans (adjuntem imatges).
Aquests veïns han trucat a la Guàrdia Urbana en diverses ocasions, en alguna d’elles fins i
tot s’ha personat una dotació, però al no localitzar el propietari han marxat sense resoldre el
problema.
Per això preguntem al govern municipal:
1. Quin és el protocol que s’aplica en els casos com aquest de motocicletes mal
estacionades o que dificulten l’accés als habitatges?
2. Li consta al govern municipal que la Guàrdia Urbana s’hagi personat en el lloc
requerit, però que se’n hagin anat sense resoldre el problema ni sancionar la
infracció?
3. Que pensa fer el govern municipal per a resoldre aquest problema que pateixen els
veïns i veïnes d’aquest edifici?
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”
- 5380
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 50276 i data 8 de juliol 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
“Diversos veïns i veïnes del carrer del Prat núm. 10 del barri de Bellvitge ens han fet arribar
la seva queixa sobre la situació provocada per una motocicleta mal estacionada en la
vorera, just en la porta de l’entrada del seu edifici en diverses franges horàries...”
En resposta a la seva primera pregunta indicar-li que:
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El protocol seguit pel servei de Guàrdia Urbana davant aquest tipus d'infracció és el d'avisar
al titular, denunciar o retirar amb la grua. S'aplica en funció de la gravetat de la infracció.
Aquesta motocicleta en qüestió no dificultava el pas dels vianants, però si infringia la
normativa per estacionar junt la façana de l'edifici disposant a menys de 100 metres una
reserva autoritzada de motocicletes.
S'han rebut dos requeriments, un el mes de juny i un altre el mes de juliol. Desprès
d’intentar localitzar infructuosament el propietari, es va procedir a denunciar-la, i
posteriorment es comprovà que la motocicleta no continuava al lloc.
Atentament,”

22.- RGE núm. 50880, de 9 de juliol de 2020
“Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya,
d’acord amb allò que disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de
L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre General la següent pregunta, a fi efecte de
que sigui contestada en el proper Ple ordinari.
Davant la notícia coneguda aquest cap de setmana pel mitjans locals de comunicació en
relació a un accident provocat per un agent de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet fora de
servei, el qual, presumptament, va causar la mort d’un motorista. El Grup Municipal
d’Esquerra Municipal vol saber:
1. Són certs aquests fet que la premsa ha publicat?
2. En cas afirmatiu, quins són els detalls dels fets ocorreguts i de quina informació
disposa l’Ajuntament de l’Hospitalet?
3. En cas contrari, com van succeir realment aquests fets?
4. En cas de ser certs els fets ocorreguts, quins tràmits ha incoat l’Ajuntament de
l’Hospitalet per aplicar el règim sancionador corresponent?
5. Qui és l’agent presumptament implicat en els fets ocorreguts?
6. Quina posició ocupava i ocupa l’agent presumptament implicat en els fets ocorreguts
de l’organigrama del Cos de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet?
7. Quines són (o eren) les funcions habituals de l’agent presumptament implicat en els
fets ocorreguts?
8. Segueix el funcionari presumptament implicat en els fets ocorreguts de servei?
9. En cas afirmatiu, quines funcions concretes
presumptament implicat en els fets ocorreguts?

realitza

actualment

l’agent

10. És l’Ajuntament de l’Hospitalet col·laborant amb el poder judicial per a la investigació
del cas? En cas afirmatiu, de quina forma?
11. Està l’Ajuntament en contacte amb la família de la víctima per tal de proporcionar-los
suport? En cas afirmatiu, de quina manera? En cas contrari, quins són els motius?”
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- 5381
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 50880 i data 6 de juliol del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a la
pregunta “En atenció a la resposta per part del Govern Municipal a la pregunta presentada
al Registre General amb número 42238 i data de 9 de juny de 2020...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
Respecte les preguntes 1, 2 i 3, Fins que no tinguem una informació oficial no estem en
disposició de contestar-les.
4. En cas de ser certs els fets ocorreguts, quins tràmits ha incoat l’Ajuntament de
L’Hospitalet per aplicar el règim sancionador corresponent?
S' ha iniciat un expedient ''disciplinari''
5. Qui és l’agent presumptament implicat en els fets ocorreguts?
No identificarem l'agent.
6. Quina posició ocupava i ocupa l’agent presumptament implicat en els fets
ocorreguts de l’ organigrama del Cos de la Guàrdia Urbana de l’ Hospitalet?
7. Quines són (o eren) les funcions habituals de l’agent presumptament implicat en els
fets ocorreguts?
9. En cas afirmatiu, quines funcions concretes
presumptament implicat en els fets ocorreguts?

realitza actualment l’agent

Respecte les preguntes 6 , 7 i 9; S'ha canviat el lloc de feina de l'agent. Es modifica el destí
que tenia de vigilància de punts fixes de Guàrdia Urbana i contacte amb el ciutadà, a un
destí amb tasques administratives i sense contacte amb el ciutadà.
Com a mesura cautelar, el passat 09 de juliol li va ser retirada l’arma. Per tant, presta servei
sense aquesta.
8. Segueix el funcionari presumptament implicat en els fets ocorreguts de servei?
Sí.
10. És l’Ajuntament de l’Hospitalet col·laborant amb el poder judicial per a la
investigació del cas? En cas afirmatiu, de quina forma?
L’Ajuntament de L’Hospitalet, en el moment que va tenir coneixement de quin era el Jutjat
d’instrucció que s’havia de fer càrrec de la investigació dels fets, es va adreçar al seu titular
per què se li donés trasllat de les actuacions policials realitzades, a fi de poder delimitar el
seu abast. El jutjat va respondre que no podia enviar aquesta documentació perquè els fets
estan pendents de resolució judicial.
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En aquest sentit l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb les disposicions vigents en la
matèria, si el jutjat això ho considera, es posarà a la seva disposició com a col·laborador en
totes aquelles funcions que es determinin.
11. Està l’Ajuntament en contacte amb la família de la víctima per tal de proporcionarlos suport? En cas afirmatiu, de quina manera? En cas contrari, quins són els
motius?
Aquets fets varen transcórrer fora del terme municipal, en l’àmbit privat de l’agent i, com que
no coneixem l’atestat, ignorem dades de les persones implicades.
Atentament,”

23.- RGE núm. 51758, de 13 de juliol 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 comerciants i veïns i veïnes dels barris
de Collblanc i la Torrassa al Grup Municipal d’Esquerra Republicana, volem saber:
1. Quins són els fets i els incidents ocorreguts al carrer Doctor Martí Julià en els últims 2
mesos relacionats amb aspectes de seguretat i convivència?
2. Quina gestió està duent a terme el Govern Municipal davant aquests fets i incidents?
3. Quins són els fets i incidents ocorreguts al solar situat entre el carrer Doctor Martí
Julià i la Plaça Pirineus relacionats amb aspectes de seguretat i convivència?
4. Quina gestió està duent a terme el Govern Municipal davant els conflictes ocorreguts
en els darrers mesos?
5. Quines actuacions ha realitzat la Guàrdia Urbana davant aquests conflictes?
6. Quin seguiment s’està duent a terme en la zona per part del Govern Municipal i el cos
de la Guàrdia Urbana?
7. Quines mesures concretes s’han pres per resoldre els conflictes que tenen lloc en la
zona?”

- 5382
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 51758 i data 13 de juliol del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a la
pregunta “en relació a les queixes i molèsties per comerciants i veïns dels barris de
Collblanc i la Torrassa ...”
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En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1. Quins són els fets i els incidents ocorreguts al carrer Doctor Martí Julià en els últims 2
mesos relacionats amb aspectes de seguretat i convivència?
Segons el programa de la Guàrdia Urbana, durant el període del 15 de maig al 15 de juliol,
han registrat un total de 32 incidents:
Sorolls procedents de la via pública: 12
Sorolls procedents d’habitatges:15
Ocupació solar: 1
Furts a establiments: 2
Baralla a via pública: 1
Consum de begudes alcohòliques: 1
Respecte les preguntes 2 i 4, mitjançant els serveis corresponents, gestionant les
incidències rebudes i resolent en funció de la problemàtica detectada.
3. Quins són els fets i incidents ocorreguts al solar situat entre el carrer Doctor Martí Julià i
la Plaça Pirineus relacionats amb aspectes de seguretat i convivència?
Sorolls procedents de la via pública: 6
Incendi i ocupació solar: 1
Consum de begudes alcohòliques: 2
5. Quines actuacions ha realitzat la Guàrdia Urbana davant aquests conflictes?
Des de Guàrdia Urbana:
 S’han atès els requeriments de los ciutadans sol·licitats per telèfon.
 S’han denunciat els incidents comprovats de sorolls i el consum de substàncies
estupefaents o alcohol.
 Als locals s’han efectuat el seguiment dels mateixos fins que els propietaris han
netejat i tancat.
 S’han realitzat punts de vigilància per les unitats de districte, realitzant un detingut
per recerca i captura.
6. Quin seguiment s’està duent a terme en la zona per part del Govern Municipal i el cos de
la Guàrdia Urbana?
El seguiment realitzat per Guàrdia Urbana es realitza amb uns punts de vigilància de la zona
afectada.
7. Quines mesures concretes s’han pres per resoldre els conflictes que tenen lloc en la
zona?
S’està fent patrullatge de les Unitats de Guàrdia Urbana, intervenint en allò que es detecta o
quan són requerits per algun conflicte en particular. Activant altres departaments de
l’Ajuntament, altres institucions o persones si el tipus de conflicte ho requereix.
Atentament,”
24.- RGE núm. 51820, de 13 de juliol 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.
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Durant el mes de gener de l’any 2020 es va dur a terme una prova pilot per controlar la
circulació de patinets elèctrics a l’Hospitalet, que, en principi, s’havia d’estendre a la resta de
la ciutat a partir del mes de febrer. Tot veient l’increment de l’ús d’aquest mitjà de transport
en els darrers dies, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:
1. Quantes sancions s’han interposat des de l’inici de la campanya de control fins al dia
d’avui? Quin és el detall per mesos?
2. Quines infraccions concretes s’han comès per tal d’interposar les sancions?
3.

De quina quantia econòmica s’han interposat les sancions?

4. Quantes d’aquestes sancions s’han interposat a infractors menors de 18 anys?
5. Ha seguit en peu la campanya durant els mesos de maig, juny i, els primers 10 dies
de juliol?
6. En cas afirmatiu, ha disminuït el control en els darrers mesos esmentats?
7. En cas contrari, quin és el motiu?
8. Quins són els recursos que l’Ajuntament ha posat a disposició per controlar la
circulació de patinets elèctrics i vehicles anàlegs? Quins són els recursos
9. Quants accidents coneix l’Ajuntament de l’Hospitalet on hi ha algun patinet elèctric, o
vehicle de transport anàleg, implicat? De quina gravetat són aquests accidents?
10. Com es controla la velocitat màxima permesa dels patinets elèctrics o vehicles
anàlegs?”

- 5383
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 51820 i data 13 de juliol del 2020, i segons el que disposa l’article 55 del
Reglament Orgànic del Ple a efectes de que sigui contestada al Ple Ordinari, en relació a la
pregunta “a una prova pilot per controlar la circulació de patinets...”
En resposta a les seves preguntes indicar-li:
1, 2 i 3. Adjuntem quadre de resposta.
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4. No tenim registrat aquest indicador.
5. No, les campanyes tenen un inici i un final, això es va fixar específicament per als mesos
de gener i febrer. Es va iniciar al districte II durant el mes de gener i al febrer es va implantar
a la resta de districtes de la ciutat.
La naturalesa d'aquestes campanyes no és recaptadora, el seu objectiu és l'educació i la
sensibilització envers els usuaris per respectar l'ús de la via pública.
Un cop finalitzada aquesta campanya, es continua produint durant la resta de l'any,
informant de les infraccions detectades com les altres violacions administratives que tenen
lloc a la resta de la ciutat.
6. Evidentment, no es pot mantenir el nivell de recursos humans en una sola acció durant tot
l'any.
Durant l'any es duen a terme altres tipus de campanyes, com el control d'observadors, el
control de la documentació del vehicle, etc.
7. Contestada pregunta anterior
8. Recursos humans: comandaments i agents de cada un dels districte + unitat de
motociclisme. 1 sergent + 1 corporal + 6 agents cada dia de la campanya.
Recursos materials: policia de trànsit Furgon + 2 patrulles + 2 scooters.
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9.
ACCIDENTES VMP--------39
LESIVIDAD:
MORTS.......................... 0
MOLT GREUS................ 0
GREUS.......................... 4
LLEUS............................ 38 + 6 (SENSE TRASLLAT/NI ASSISTÈNCIA)
IL·LÈS............................ 16
Persones implicades-----64
10. La velocitat màxima permesa és controlada per radars mòbils, tot i que en el cas dels
VMP és difícil poder fer efectives les denuncies, arribat el cas.
Atentament,”

25.- RGE núm. 51871, de 13 de juliol 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 l’àmbit de la seguretat i convivència a la ciutat de l’Hospitalet de Llobregat, el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Quines són les funcions que es duen a terme al Centre de Gestió d’Emergències de
l’Hospitalet?
2. De quins recursos disposa actualment la Sala de Comandament i Gestió de la
Mobilitat de l’Hospitalet?
3. Quan van ser renovats els recursos de la Sala de Comandament i Gestió de la
Mobilitat de l’Hospitalet?
4. Quin va ser el cost econòmic de la renovació de la Sala de Comandament i Gestió de
la Mobilitat de l’Hospitalet?
5. Com es va fer front al cost econòmic d’aquesta renovació? Va rebre l’Ajuntament de
l’Hospitalet alguna subvenció, ajut o qualsevol suport anàleg per fer-ne front?
6. En cas afirmatiu, de quin tipus de subvenció, ajut o qualsevol altre suport anàleg es
tracta? D’on hi va provenir?”

- 5384
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,
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efectuada pel Tinent d’Alcaldia de l’Àrea de Convivència i Seguretat, Sr. José Castro
Borrallo, que literalment diu:
“Respecte a la pregunta formulada amb número RGE 51871/2020, en relació amb la Sala
de Comandament i Gestió de la Mobilitat, segons el que disposa l’article 55, apartat 5 (Precs
i preguntes) del Reglament Orgànic del Ple, i per tal de recavar la informació necessària per
donar- vos una resposta acurada, us demano un ajornament de la mateixa.
Si us plau, feu acusament de rebut de la resposta.
Cordialment,”

CIUTADANS-PARTIDO DE LA CIUDADANÍA
Per part dels/de les regidors/es del grup polític municipal de Ciutadans-Partido de la
Ciudadanía, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han
formulat en temps i forma 2 preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre
General els dies 26 de juny i 1 de juliol de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils
anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 46133, de 26 de juny de 2020
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
Desde Cs vamos a ser prudentes a la hora de valorar las responsabilidades políticas
derivadas del caso Consell Esportiu mientras se encuentre en secreto de sumario, pero de
momento lo que sí ha generado el proceso judicial es una grave crisis de gobierno por la
que ha dimitido de sus responsabilidades de gobierno el teniente de Alcalde de educación,
deportes y juventud.
SOL·LICITA:
Presenta las siguientes preguntas:
1.- Queremos saber cómo valora la alcaldesa su responsabilidad en la gestión de su equipo
que ha derivado en la dimisión de uno de sus tenientes de alcalde.
2.- Por otro lado, queremos saber si la alcaldesa tiene previsto tomar medidas respecto a la
gestión del deporte y de las subvenciones a raíz de esta crisis.
3.- Finalmente, pedimos una valoración sobre quién va a asumir estas responsabilidades,
por qué alcaldía escoge esta opción y hasta cuando prevé que vaya a contar con estas
competencias.”

- 5385
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
per la Directora del Gabinet de l’Alcaldia, Sra. Montserrat Pérez Lancho, que literalment diu:
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“Estimado señor,
Respecto a la pregunta formulada que entró por Registro el día 26 de junio de 2020 con el
número E/46133/2020, y en relación a “valorar las responsabilidades políticas derivadas del
caso Consell Esportiu”, y según lo que dispone el artículo 55 del reglamento orgánico del
Pleno, le comunico que:
La renuncia a la delegación de competencias y a la condición de Teniente de Alcalde,
formulada por el Sr. Jaume Graells Veguin responde a su propia voluntad y esta alcaldía ha
aceptado esa renuncia.
Los hechos a los que usted hace mención, tienen que ver con la gestión del Consell
Esportiu de L’Hospitalet, entidad no dependiente de la organización municipal, por tanto, las
cuestiones a dirimir no guardan relación con la planificación y gestión de las políticas
deportivas de este gobierno municipal.
En este pleno de 22/07/2020 se da cuenta de los decretos de Alcaldia que hacen referencia
a los nombramientos y la división de la Administración Municipal, que, evidentemente, no
tienen prevista ninguna fecha de finalización.
Cordialmente,”
2.- RGE núm. 47382, d’1 de juliol de 2020
“Maria Carmen Esteban Fernández.
L'AJUNTAMENT DE L'HOSPITALET.

GRUP

MUNICIPAL

DE

CIUTADANS

A

EXPOSA:
El Parque de la Remunta fue inaugurado el año 2013, hace 7 años. A día de hoy, 3 de los
edificios del recinto siguen desocupados, con riesgo de degradación y vandalización, a
pesar de la carencia crónica de equipamientos que presenta la ciudad.
Se adjuntan fotografías recientes del estado de los edificios del complejo (total 12)
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SOL·LICITA:
Conocer
1- ¿Qué previsión de uso o destino tienen los edificios del Parque de la Remunta y qué
criterios de asignación o acceso a los mismos tiene previsto el Gobierno municipal?
2.- ¿Qué previsión de plazos hay actualmente para la puesta en uso de los edificios
actualmente desocupados del recinto del Parque de la Remunta?”

- 5386
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal de Ciutadans-Partido
de la Ciudadanía, consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada
pel Tinent d’alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports,
Sr. Francesc J. Belver Vallés, que literalment diu:
“Respecto al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento,
en fecha 1 de julio y núm. 47382, en relación con los tres edificios situados en el Parque de
La Remonta, según lo dispuesto en el artículo 55 (Ruegos y Preguntas) del Reglamento
Orgánico del Pleno, a efectos de que sea contestada con antelación al Pleno ordinario del
día 22 de julio actual, procedemos a darles respuesta:
Pregunta 1.- ¿Qué previsión de uso o destino tienen los edificios del Parque de La
Remonta y qué criterios de asignación o acceso a los mismos tiene previsto el
Gobierno municipal?
Pregunta 2.- ¿Qué previsión de plazos hay actualmente para la puesta en uso de los
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edificios actualmente desocupados del recinto del Parque de La remonta?
Desde que el Ayuntamiento obtuvo la plena titularidad de los terrenos del antiguo cuartel de
la Remonta, se han ido realizando diferentes operaciones, tanto a nivel urbanístico, como de
adecuación de edificaciones para ser destinadas a equipamientos.
En estos momentos quedan 3 construcciones, una de ellas catalogada como BCIL en el
PEPPA, por tener asignado destino. Es voluntad del gobierno municipal que antes de
finalizar este año ya quede fijado el uso de todas estas edificaciones.
Le rogamos haga acuse de recibo de esta respuesta.
Cordialmente,”
L’H EN COMÚ PODEM - EN COMÚ GUANYEM
Per part del/de les regidor/es del grup polític municipal de L’H En Comú Podem – En Comú
Guanyem, d’acord amb allò que disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’ha
formulat en temps i forma 1 prec per escrit que ha tingut entrada en el Registre General el
dia 10 de juliol de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del
Ple.
Aquest prec als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriu literalment:
1.- RGE núm. 51293, de 10 de juliol de 2020.
“Ana González Montes, Portaveu del Grup polític L’Hospitalet En Comú Podem – En
Comú Guanyem de l’Ajuntament de L’Hospitalet, d’acord amb allò que disposa
l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat aprovat
el 25 d’octubre de 2011, presenta al Registre General les següents preguntes per a
que siguin contestades en el proper Ple ordinari:
Ens han contactat, en representació de 16 llars d’infants privades i privades subvencionades
de la ciutat, per explicar-nos la problemàtica en què es troben. Ens traslladen que l’equip de
govern no té prevista cap actuació a les llars infantils privades. La complicada situació
derivada del efectes de la COVID-19 fa que la sostenibilitat de l’oferta educativa es trobi en
perill.
El grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem – En Comú Guanyem sol·licita:
Per aquesta raó sol·licitem que l’alcaldessa i el Tinent d’alcaldia d’Educació, Esports i
Joventut es reuneixin, abans de vacances, amb els representants d’aquestes llars d’infants
per tal de treballar solucions conjuntes amb les llars d’infants privades i privades
subvencionades. D’aquesta manera, es podrien posar propostes en comú amb l’objectiu de
garantir que els 114 llocs de treball i les 770 places escolars que s’oferten es puguin
conservar de cara al curs vinent.”

- 5387
En relació amb aquest prec presentat 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’Educació, Innovació i Cultura, Sr. David Quirós Brito, que
literalment diu:
“Senyora,
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Respecte al prec que veu formular en el passat 10 de juliol de 2020 i, segons el que disposa
l’article 55 Reglament Orgànic del Ple, en relació a les escoles bressol privades i privades
subvencionades que han contactat amb vostès, us informo que ens donem per assabentats
i prenem nota del vostre prec.
Ben atentament,”

PARTIT POPULAR
Per part de la regidora del grup polític municipal del Partit Popular, d’acord amb allò que
disposa l’article 55.4 del Reglament Orgànic del Ple, s’han formulat en temps i forma 2
preguntes per escrit que han tingut entrada en el Registre General els dies 16 de juny i 7 de
juliol de 2020 i, per tant, amb més de 6 dies hàbils anteriors a la celebració del Ple.
Aquestes preguntes als efectes de constar a l’Acta de la sessió, es transcriuen literalment:
1.- RGE núm. 43741, de 16 de juny de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de julio de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Cuántos trabajadores de L’Hospitalet, con reconocimiento favorable de la prestación por
ERTE, han cobrado íntegramente dicha prestación desde el 14 de marzo hasta la
actualidad?
¿Cuántos trabajadores de L’Hospitalet, con reconocimiento favorable de la prestación por
ERTE, han cobrado parcialmente la prestación por compensación de deudas pendientes
con la Administración?
¿Cuántos expedientes de ERTE presentados desde el 14 de marzo siguen pendientes de
resolverse y abonarse a los trabajadores de L’Hospitalet a fecha de hoy?
¿A cuántos trabajadores afectan estos expedientes que siguen pendientes de resolución y/o
abono de la prestación?
¿He llevado a cabo el equipo de gobierno municipal alguna gestión para acelerar el pago de
los ERTEs a los trabajadores de L’Hospitalet? Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué han
consistido?”

- 5388
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada per la Tinent
d’alcaldia de l’Àrea d’Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social, Sra. Rocío del Mar
Ramírez Pérez, que literalment diu:
“Benvolguda,
Respecte a la pregunta formulada que va entrar en Registre General amb el número 43741
en data 16 de juny de 2020, en relació a dades d’ocupació al nostres municipi, i segons el
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que disposa l’article 55 del reglament orgànic de Ple, em plau adjuntar-vos:
1- Informe emès pel tècnic municipal, Fran Fernández Margallo, donant resposta a les
preguntes presentades així com informant de les gestions fetes demanant
informació a altres organismes.
2- Consulta dirigida al departament de Treball, Afers Socials i Famílies, sol·licitant
informació sobre dades d’ocupació al municipi de l’Hospitalet.
3- Contestació per part d’aquest organisme, a data 21 de juliol.
4- Consulta al SEPE mitjançant correu electrònic de data 16 de juliol, demanant
informació detallada sobre les dades d’ERTOS a la ciutat i contestació d’aquest
organisme a la mateixa data.
Atentament,
1 - Informe Document AUPAC nº 348008/2020
2 - Consulta Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies Document AUPAC nº 348010/2020
3 - Contestació Dpt. de Treball, Afers Socials i Famílies Document AUPAC nº 348012/2020
4 - Consulta al SEPE i contestació Document AUPAC nº 348013/2020”

2.- RGE núm. 49873, de 7 de juliol de 2020.
“El grupo municipal del Partido Popular en virtud del artículo 55 del Reglamento del
Pleno, presenta al registro la siguiente pregunta para que sea contestada el próximo
pleno de julio de 2020.
De acuerdo con la moción aprobada por el este Ayuntamiento en el Pleno de Enero de
2020, relativa a la mejora de los parques infantiles de la Ciudad de Hospitalet.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:








Tal como establece el acuerdo primero de la moción, cual es el estado del censo
con diversidad funcional en Hospitalet de Llobregat? En caso de estar finalizado,
solicitamos copia del mismo.
Se ha adaptado a los niños con diversidad funcional alguno de los parques de la
Ciudad?
Se han empezado los trabajos de redacción de un plan específico de Accesibilidad
para futuros parques?
Se ha estudiado la posibilidad de trasladar los contenedores próximos a los parques
para niños?
Se han tomado medidas para que disminuya la velocidad en las calles próximas a
los parques?
Se ha realizado alguna actuación para difundir el mapa de parques infantiles de la
Ciudad?
Se ha instalado en algún parque, un sistema para proteger a los niños del sol
mientras juegan?”

- 5389
En relació amb aquesta pregunta presentada pel grup polític municipal del Partit Popular,
consta a la Secretaria General còpia de la resposta per escrit, efectuada pel Tinent
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d’Alcaldia de l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, Sr. Cristian Alcázar
Esteban, que literalment diu:
“Respecto la pregunta presentada en el Registro de Entrada de este ajuntamento, con
número E/49873 y fecha 8 de julio de 2020, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo
55 Reglamento Orgánico de Pleno a efectos de ser respondida durante el Pleno Ordinario
que tendrá lugar el próximo 25 de julio de 2020 en relación a la mejora de los parques
infantiles de la ciudad, le informo lo siguiente:
1. Actualmente tenemos un primer estudio de accesibilidad a las áreas de juegos
infantiles que tiene en cuenta los itinerarios hasta llegar a las áreas, los accesos a
las mismas y los itinerarios interiores.
Así como también por cada área de juego, los diferentes elementos que conforman
el área y se ha realizado una primera valoración para saber si los elementos
instalados actualmente, son suficientes para cada área o se han de modificar o
aumentar en número dependiendo del espacio de cada área.
En la próxima licitación del mantenimiento de las áreas de juegos infantiles, incluye
que en los dos primeros meses de inicio del contrato la empresa adjudicataria hará
una valoración previa para complementar y actualizar el censo de las áreas.
2. Las nuevas zonas infantiles proyectadas y ejecutadas desde 2007, ya están
adaptadas a diferentes capacidades. Actualmente de las 145 áreas de juegos
infantiles de la ciudad un 65% de ellas se consideran áreas integradoras, puesto
que incluyen elementos aptos para la accesibilidad universal de las diferentes
capacidades.
3. Desde el área l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat se utilizan
una relación de criterios recogidos en un documento en que se especifican los
criterios que han de tener los parques infantiles para garantizar una accesibilidad a
diferentes capacidades. Estas diferentes capacidades son las fijadas por la
Organización Mundial de la Salud.
4. No, de manera general, las baterías próximas a las zonas infantiles, se consideran
de actuación preferente y tienen una limpieza y control exhaustivo. No obstante por
regla general las áreas de juegos infantiles su ubicación es dentro de parques,
plazas o espacios libres. Cuando esto no sucede, existe una distancia de mínimo 6
metros con el área de juegos infantiles.
5. Los parques infantiles de la ciudad están en la mayoría de los casos en parques y
plazas, una de las características de las zonas infantiles del municipio, es que están
cerradas, precisamente para evitar que un niño pueda salir de ellas corriendo hacia
la carretera. Cabe recordar que el acceso de los menores a las áreas de juegos
infantiles debe de ser bajo la supervisión de un adulto.
6. En el geoportal están representados todos los parques de la ciudad, desde el mes
de mayo de 2018, donde también se puede seleccionar por ejemplo por tipo de
pavimento. Actualmente estamos mejorando el geoportal para poder especificar en
él, las zonas con distintas tipologías por capacidades.
7. En el estudio realizado, donde se analizaba el estado de las diferentes áreas de
juegos infantiles de la ciudad, 85 áreas de la 145 que hay en la ciudad tienen más
de 50% de sombras. En el plan para dotar de sombras a las áreas infantiles, se han
realizado nuevas plantaciones en 7 zonas, así como también en las nuevas zonas
como el parque del Trinxet, se realizan plantaciones de árboles en su interior.
Atentamente,”
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c) Precs, preguntes i respostes que s’han formulat oralment en el decurs de la
sessió.
SRA. ALCALDESSA
Pasamos ya al último punto del orden del día. El 31, de precs i preguntes. Pediría a todos
los que quieran hacer algún prec o alguna pregunta, que por favor levanten la mano. Veo
unas cuantas pedidas, seis y la Sra. Ana González, y la Sra. Esteban. ¿Alguien más? La
Sra. González y la Sra. Esteban, vamos con ellas por no funcionarles la mano.

SRA. GONZÁLEZ MONTES (LHECP-ECG)
Sí gràcies. És un prec. Demanem el tancament d’alguns carrers al tràfic, per que siguin d’ús
exclusiu per vianants, dels barris més afectats pel rebrot del coronavirus, especialment a la
zona nord on hi ha més densitat de població, per facilitar el compliment de les mesures de
distanciament de seguretat i prevenir contagis.

SRA. ESTEBAN FERNÁNDEZ (Cs)
Mi pregunta es, ante las noticias aparecidas en prensa sobre la quiebra del Circo del Sol,
que ya se encontraba en dificultades financieras antes de la pandemia y por el cual la
multinacional canadiense ha presentado un plan de reestructuración, ¿cómo se prevé que
afecte la quiebra y el plan de reestructuración al acuerdo que tienen firmado con el Circo del
Sol para venir a L’Hospitalet hasta el año 2030? ¿Han hablado con la multinacional? Si se
han comunicado con el Circo del Sol, nos gustaría saber, ¿qué les han explicado sobre la
afectación de la quiebra en la continuación del espectáculo?
Y por último, recordamos que el gobierno municipal prometió que la adecuación de un solar
municipal para el Circo del Sol, que nos costó 1.200.000 euros, y se dijo en aquel entonces
que revertiría en 170.000 euros anuales para la ciudad, creando 150 puestos de trabajo, por
no hablar de la acción social que se aseguró que realizarían.
Actualmente el solar sigue sin otro uso, a pesar de que se dijo que se podría recuperar para
actividades deportivas y de ocio. Mientras tanto, en el pasado Pleno, se hizo una
modificación de crédito para adquirir un recinto para el depósito municipal por 1.351.670
euros. Igual ese dinero se podría haber dedicado a alguna de las muchas necesidades de la
ciudad. Gracias.

SR. GARCIA MUÑOZ (ERC-AM)
Sí. Al mes de gener, com a resposta a la mort d’un nadó, fill d’una veïna de L’Hospitalet, que
va demanar ajut al Punt de Salut Jove, vam preguntar sobre els fets i el protocol de
coordinació entre el Punt de Salut Jove i l’Agència de Salut.
Se’ns va dir que es faria una reunió per facilitar informació i no s’ha fet. Quan es farà i en
quin punt està la situació de la noia?
Després també volíem preguntar sobre el tema de Haibo, l’empresa de pisos rusc que ha
anunciat també que començarà a operar amb pàrquings, un d’ells al carrer Alegria a La
Florida. Si en té constància l’ajuntament, i quines mesures pensa prendre per evitar la
implantació d’aquest infrahabitatge, en un lloc que per cert ja hi ha gent que està dormint als
cotxes habitualment, al descampat al costat de les vies.
I per últim, el Sr. Pepe Castro em deia que mentia. Vull tornar sobre el tema d’eCooltra. Això
no sé si es veu, -el Sr. García Muñoz mostra una imatge al seu mòbil-, però són com vint
bicicletes que estan ara mateix operant a L’Hospitalet. Llavors, si té constància l’ajuntament
que aquesta empresa segueix operant, i quines mesures pensa prendre contra aquesta
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empresa o aquesta pràctica. Moltes gràcies.

SR. MORENO RUIZ (LHECP-ECG)
Gràcies Alcaldessa. Ja vam fer pregunta al Ple anterior respecte a l’ampliació de zones
verdes, avui volem preguntar per la tala d’arbres a la ciutat. Fa molts anys que es denuncia
des d’associacions i veïns aquesta tala d’arbres, i no hi ha cap tipus d’explicació o resposta,
o les que s’han donat són poc convincents. Aquestes setmanes ens han tornat a arribar
fotos de més arbres talats. Ens agradaria preguntar per què s’està duent a terme aquesta
tala d’arbres a diverses zones de L’Hospitalet sense motiu aparent.
I segona pregunta, tenim una altra vegada problemes amb les paneroles. A Sant Josep per
exemple, no sé si tindrà alguna cosa a veure les obres de Cosme Toda, però hi torna a
haver moltes. La pregunta és si hi ha alguna actuació prevista per fumigar o eliminar
plagues o focus de paneroles als barris de L’Hospitalet. Gràcies.

SRA. CARMONA MARTÍNEZ (ERC-AM)
Sí, una pregunta sobre l’edifici del Transformador que va ser construït l’any 14 per l’empresa
La Canadenca, i és un bé cultural d’alt valor per a la nostra ciutat. Es tracta d’una
arquitectura industrial i que, a més a més, reflexa el sistema de transformació elèctrica de
principis del segle XX. Aquest també va ser un escenari important de la vaga de la
Canadenca, i per tant un símbol de la lluita obrera.
Va ser inclòs al PEPPA l’any 2001, però després inexplicablement va ser eliminat, i d’altra
banda també es tracta d’un espai verd tan necessari a la nostra ciutat, i per això preguntem
al govern si té prevista la protecció d’aquest patrimoni arquitectònic, així com de la zona
verda que l’envolta.
Si té previst eliminar els transformadors de la superfície per evitar els riscos de les ones
electromagnètiques, i si té previst la protecció del conjunt de la Cornisa de La Torrassa que
inclou un patrimoni molt important, com és el Castell de Bellvís, que avui n’hem parlat, la
Sitja de La Torrassa i el Pont d’en Jordà.
I després una pregunta-suggeriment, donat que aquest estiu moltes persones de la nostra
ciutat no podran fer vacances fora de L’Hospitalet per raons econòmiques o sanitàries,
volem suggerir al govern municipal que es dugui a terme una campanya de promoció i
divulgació de rutes i passejades per la nostra ciutat, una mena de turisme de proximitat que
a l’hora promocioni el patrimoni arquitectònic, natural i cultural de la nostra ciutat, i de pas
millori la nostra autoestima. El Museu d’Història ja disposa de moltes d’aquestes rutes, i per
tant només caldria divulgar-les i facilitar la seva ubicació en l’espai amb retolació, etc.
Gràcies.

SRA. ESPLUGAS GONZÁLEZ (PP)
Gracias Sra. Alcaldesa. Yo voy a hacer dos preguntas. Una es relativa al tema de las
plagas, como ya se ha dicho, la preocupación por el tema de las plagas de cucarachas que
campan a sus anchas por la ciudad, y luego hablan de una zona más concreta de Bellvitge,
la rambla Marina, la existencia de orugas en los árboles, que lo que están haciendo no solo
es molestar, sino creando situaciones de insalubridad.
Entonces saber si el equipo de gobierno tiene constancia de todo esto, qué medidas va a
llevar a cabo para solucionar estas dos situaciones.
Respecto a la otra pregunta, el Partido Popular quiere saber, ante la ineficacia del gobierno
de la Generalitat al frente de la crisis sanitaria, en la que hemos visto que en las últimas
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semanas L’Hospitalet ha sido víctima de la mala planificación y la improvisación del
gobierno de la Generalitat, especialmente de la Sra. Alba Vergés al frente de la conselleria
de Sanidad, queríamos saber si el Ayuntamiento como tal, se plantea contratar rastreadores
para que nosotros por nuestra cuenta, intentar llevar a cabo una mejor gestión.
Tal es así, que nos consta que hay diferentes municipios en Lleida que se lo están
planteando y lo están llevando a cabo, como medida alternativa ante la ineficacia y la
ineptitud del gobierno de la Generalitat. Gracias.

SRA. BATALLA PASCUAL (ERC-AM)
Gràcies Alcaldessa. Jo tenia una pregunta i un prec. La pregunta és respecte al reglament
de participació ciutadana.
Al 2015 aquest Ple va aprovar una moció per modificar el reglament de participació
ciutadana, amb l’objectiu de millorar la participació i apropar l’ajuntament a la ciutadania. Al
2018 finalment, després de més de dos anys de treball conjunt entre les formacions
polítiques i el teixit social de la nostra ciutat, vam acordar i vam fer una proposta de nou
reglament de participació ciutadana. Aquesta feina ja s’ha fet fa més de dos anys, amb una
proposta de modificació d’aquest reglament que aquest govern té tancada en algun calaix.
La pregunta és quan es pensa portar la proposta d’aquest nou reglament de participació
ciutadana, perquè s’aprovi en aquest Plenari.
I respecte al prec que tinc, com a dona i com a regidora de la ciutat de L’Hospitalet no vull
deixar passar, vull ressaltar i vull posar èmfasi en l’expressió complaent amb les dones,
insuportablement masclista que ha fet en la seva intervenció, el cap del grup municipal de
Ciutadans, quan en el punt 13 de l’ordre del dia es referia a les llars d’infants. Literalment ha
dit: “las mujeres nos lo agradecerán”. Així mateix ho ha dit, literalment.
El meu prec és demanar que es tingui cura amb aquestes expressions, que són ofensives
cap a les dones, i s’evitin malgrat que entenc que hi hagi dificultats depenent evidentment
del que es tingui introduït, del que la gent té al seu sentit i al seu ADN. Si no es poden evitar,
demanaria que siguin replicades i que no siguin tolerades per aquest Ple, ni per aquesta
mesa.
Finalment volia acabar per dir-li al Sr. Miguel García que les dones no necessitem que ens
defensin, ja ens defensem soles, el que necessitem és un tracte igualitari, començant per
les paraules, començant per les expressions i el vocabulari, ja sigui fet amb mala fe o amb
bona fe. Moltíssimes gràcies.

SR. GARCIA ACERO (ERC-AM)
Dues preguntes. La primera sobre el blocs Ciutat Comtal. S’han començat a apuntalar les
finques amb risc. Als propietaris se’ls hi ha traslladat que queden tres mesos per fer les
obres de reforç.
Des de la plataforma d’afectats ens comuniquen que després d’un mes de l’aprovació de la
moció que es va aprovar amb el suport de totes les forces polítiques, encara no s’ha
constituït aquella taula entre ajuntament i veïns i veïnes.
També voldríem preguntar en aquesta mateixa direcció, quan pensa iniciar l’equip de govern
els estudis per avaluar i diagnosticar la situació dels blocs Ciutat Comtal i també si
l’Ajuntament està treballant en buscar ajuts o recursos econòmics a les persones afectades
per aquestes deficiències estructurals als blocs Ciutat Comtal, persones que amb prou
feines tenen recursos per sobreviure cada mes.
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I la segona pregunta que li fem, Sra. Alcaldessa, i ho tornem a preguntar i esperem que ens
respongui vostè i no el Sr. Belver a través d’un escrit, és que si vostè pensa posar en marxa
la comissió per esbrinar les irregularitats en la gestió de l’estadi municipal del Centre
d’Esports L’Hospitalet, durant l’etapa 1999-2014, i quines mesures legals i administratives
ha pres vostè davant de les irregularitats i les males praxis a l’estadi municipal, la gestió de
l’estadi durant aquest període, entre els anys 1999 i 2014.

SR. GARCÍA VALLE (Cs)
Bueno, sí. No voy a contestar las estupideces que dicen algunas personas aquí en cuanto al
machismo o no machismo, porque ha quedado bien claro que no hay ningún machismo en
mis palabras. En cualquier caso, el lenguaje cada uno utiliza el que le parece conveniente y
yo creo que es conveniente el que yo he utilizado. No contestaré, porque son sinceramente
estupideces y ganas de molestar.
Y luego un ruego también a la Sra. Alcaldesa. Oiga, dele usted la documentación a este
señor desde el siglo antes de Cristo si hace falta, referente al estadio municipal, porque
encontrará un contrato de concesión demanial que nos permitía hacer lo que hacíamos,
encontrará unas auditorías de cada año, que decían que estaba bien hecha la gestión.
Lo que pasa es que hay que seguir metiendo, ya es la cuarta vez que lo digo, este señor va
a seguir incordiando con esto y lo que hay que hacer es contundentemente ponerle encima
de la mesa esa documentación, que la mire y si considera que hay alguna cosa que no va
bien, que se vaya donde tiene que ir y no dé más la murga aquí. Es un ruego que lo he
hecho ya cuatro veces, que se calle ya este señor de decir barbaridades.
El Ayuntamiento emitió una nota el pasado dos de julio, informando que el departamento de
Territorio y Sostenibilidad de la Generalitat de Cataluña acababa de aprobar el proyecto
constructivo para soterrar la Gran Vía, cuyas obras se prevé se inicien en el tercer trimestre
del 2021 por un coste de 114 millones de euros, siendo la administración encargada de
ejecutar las obras el Consorcio para la reforma de la Gran Vía, integrado a partes iguales
por la Generalitat y el Ayuntamiento de L’Hospitalet.
¿Cómo está previsto financiar las obras de soterramiento de la Gran Vía en 114 millones de
euros? ¿Qué coste tendrá que asumir el Ayuntamiento de L’Hospitalet de Llobregat?
¿Tendrá que aportar garantías o avales de algún tipo este ayuntamiento o el Consorcio para
la reforma de la Gran Vía, participado en un 50% por este ayuntamiento?
Y luego el ruego por favor, Sra. Marín, el ruego. Desde el siglo uno antes de Cristo, si hace
falta dar documentación a este señor. A ver si de una puñetera vez se calla de embarrar,
que ya estoy cansado de este tema. Ese ruego.

SR. MARTÍN GONZÁLEZ (Cs)
Sí, muchas gracias. A este grupo municipal, a Ciudadanos nos preocupa la noticia que
hemos leído en prensa sobre la empresa que gestionaba, como sabéis, los pisos colmena,
que ahora estaba desarrollando un sistema de alojamientos en parkings, que irían desde
100 euros al mes por dormir en el coche.
En la noticia se comenta que entre los parkings gestionados se encuentra uno que está en
la calle Alegría de esta ciudad de L’Hospitalet.
Las preguntas serían, ¿tiene conocimiento el gobierno municipal sobre esta situación? Y en
caso de tener conocimiento, tener constancia, ¿qué medidas tiene previstas llevar a cabo el
gobierno municipal para impedir este negocio, que lo único que hace es precarizar un
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derecho fundamental como es la vivienda?
Y luego otra cuestión sobre el tema de las guarderías. Quería comentar que una de las
reivindicaciones que nos han trasladado a todos los grupos, parece que a un grupo se le ha
olvidado, pero una de las reivindicaciones que nos trasladaban es que la Generalitat ha
puesto en marcha un sistema de ayudas de 300 euros para estas guarderías privadas, y al
contactar también con nosotros, denuncian que ese dinero todavía no les ha llegado.
Es decir, la Generalitat anunció que les llegarían estas ayudas, pero no les han llegado. Los
que hablan de gestionar sus competencias, resulta que las que tienen no las saben
gestionar. Una sugerencia que nos trasladaban a nosotros era que el Ayuntamiento, quizás
el Sr. Quirós podría tomar nota de ello, pueda hacer de intermediario a la hora de avanzar
estas ayudas a estas entidades, a estas empresas, para que puedan seguir adelante con su
negocio debido, en este caso, a la nefasta gestión, una vez más, del gobierno de la
Generalitat, y lo quería comentar y sugerir al Sr. Quirós por si puede hacer cualquier cosa y
cuando se reúna con las entidades seguro que se lo trasladarán. Muchas gracias.

SRA. LOZANO MONTOYA (LHECP-ECG)
Sí, moltes gràcies. I perdó perquè avui sembla que tinc especials dificultats de connexió i
havia tornat a perdre la connectivitat. En qualsevol cas, un parell de preguntes.
La primera d’elles té a veure amb una qüestió que ja havíem plantejat anteriorment.
Respecte a les preguntes orals formulades al Ple de 25 de juny, concretament la 35036 i la
35040 del 2020, referents als contractes menors posteriors al 2018 i les causes de nul·litat
de ple dret de contractes invalidats.
Si bé aquestes preguntes se’ns han contestat formalment en el transcurs d’aquest Ple,
remetent-se a les actes dels plens de 29 d’abril, pàgina 86, i de 27 de maig, pàgines 26 a
27, lamentablement, de la lectura atenta de les mateixes, podria interpretar-se que hi ha
resposta a la relativa a contractes menors, però no així respecte a la relativa a la nul·litat,
que ens veiem per tant en la necessitat de tornar a formular.
I, per tant, reiterem la sol·licitud d’informació sobre les causes de la nul·litat de ple dret de
cada contracte invalidat, i en segon lloc, les causes que viciaven d’anul·labilitat cadascun
dels actes objecte de convalidació.
I una segona pregunta, a propòsit de la fallida del Cirque du Soleil, entitat artística amb la
qual aquest Ajuntament va signar un acord de col·laboració l’any 2016, per a la celebració
dels seus espectacles a la nostra ciutat, tot recordant que per facilitar la instal·lació de les
carpes es van destinar una partida de més d’un milió d’euros del pressupost municipal a una
planxa de formigó a la Feixa Llarga.
Sense entrar en consideracions sobre la falta de rendiment per a la ciutat, i el possible
estalvi d’aquests fons per destinar-lo a altres finalitats d’interès social per al veïnat,
qüestions sobre les que L’Hospitalet En Comú Podem ja ens vam pronunciar abastament, i
més enllà de destinar la planxa referida a l’educació vial, que ens sembla d’allò més
necessària, s’ha pensat en algun altre possible ús municipal per aquest espai? Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
M’havia demanat la paraula, perquè hi ha moltes preguntes, m’havia demanat la paraula el
Sr. Pepe Castro.

…/…

236

SR. CASTRO BORRALLO (PSC)
Sí, gràcies Alcaldessa. És per respondre al Sr. Coque García, respecte a la pregunta sobre
eCooltra i les bicicletes.
Resposta concreta, Sr. Coque García, no tergiversi. Jo li he dit que vostè mentia quan
afirmava que no se l’informava per part d’aquesta Àrea o que no li responíem les seves
preguntes. En concret, ahir mateix li vam respondre a les quatre preguntes sobre eCooltra.
Sobre aquesta empresa, hem contactat amb ella en diverses ocasions, per requerir-li que
retiri immediatament les bicicletes que usuaris de Barcelona estacionen a L’Hospitalet. I
efectivament, les retirarem i les portarem al dipòsit municipal, retirarem totes aquelles
bicicletes que no tinguin llicència municipal, com ja hem fet amb altres companyies. Moltes
gràcies.

SRA. ALCALDESSA
Molt bé. Hi ha moltes preguntes. Farem, si els hi sembla, perquè una resposta en dos
minuts, és pràcticament impossible poder donar tota l’explicació que requereix cada una
d’aquestes preguntes, per tant, ho farem per escrit.
Hem acabat el Ple, aixequem la sessió, no sense abans desitjar-nos, no unes bones
vacances, perquè probablement enguany és un any molt excepcional i no sé si tindrem la
possibilitat de fer-les o no, però com a mínim un bon estiu i que agafem forces, perquè estic
convençuda que a partir de ja mateix, la feina que hi ha en aquesta ciutat serà molt intensa,
degut a la feina que tenim en si mateix com a L’Hospitalet i també en funció de com vagi
evolucionant aquesta pandèmia. Fins aviat i bon estiu.

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

