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Esborrany de l’acta del Plenari del Consell de Ciutat de L’Hospitalet  

Sessió extraordinària en 2ª convocatòria 

Número de la sessió:2020/1 

Data: 9 de gener de 2020 

Hora: De 18:30 hores a 19:35 hores 

Lloc: Auditori Centre Cultural Metropolità Tecla Sala. 

 

Assistents: 

 

PRESIDENTA L’Alcaldessa Sra. Núria Marín Martinez 

VICEPRESIDENT Sr. Antoni Garcia i Acero 

Grup polític municipal d’ERC Sra. Rosa Batalla Pascual 

Grup polític municipal de LHECP-ECG                           Sra. Ana M. González Montes 

Tinent d’alcaldia Sr. Francesc J. Belver i Vallès 

Tinent d’alcaldia Sr. Cristian Alcazar Esteban 

Tinent d’alcaldia Sr. José Castro Borrallo 

Tinent d’alcaldia Sr. Jaume Graells i Veguin 

Tinent d’alcaldia Sr. David Quirós Brito 

Tinent d’alcaldia Sra. M. Angeles Sariñena Hidalgo 

Tinent d’alcaldia Sr. Jesús Husillos Gutiérrez 

Regidora de govern Sra. Laura Garcia Manota 

Regidor President de Districte Sr. Cristobal Plaza Lao 

Regidora Presidenta de Districte Sra. M. Teresa Revilla Sánchez 

Regidora Presidenta de Districte Sra. Olga Gómez Fernández 

Regidora Presidenta de Districte Sra. M. Dolores Ramos Zafra 

Federació d’entitats de veïns/veïnes de L’H Sr. Manuel Piñar López 

CCOO Sra. Liliana Reyes Hernández 

AMITS Sr. Manuel Rosillo López 

AEBALL Sra. M. Rosa Fiol Fernández 

Delegació Cambra de Comerç Barcelona L’Hospitalet Sr. Jordi Monrós i Ibáñez 

Consell Districte I Sra. Maria Segalà Novell 

Consell Districte II Sra. Carmen Morro Ferreiro 

Consell Districte III Sr. Cristian Gil Martínez 

Consell Districte IV Sr. Nemesio Martínez Fernández 

Consell Districte V Sra. Concepción Almécija Hernández 

Associació d’antics i antigues Regidors/es Sr. Alfons Bonals i Florit 

ASS. PER LA JOVENTUT, ADOLESCENTS I 
PROJECTES PER LA INFANCIA (JAPI) 

Sra. Almudena Fernández Polaino 

CLUB DE FUTBOL SANTA EULALIA Sr. José M. Banderas Vozmediano 

PLAUDITE TEATRE Sra. Eugenia Delgado Mata 

FORUM L’HOSPITALET ESPAI INTERRELIGIOS Sr. Josep M. Pujol i Boira 

CLUB INFANTIL JUVENIL SANFELIU-SANT ILDEFONS Sra. Antonia López Barba 

CLUB KIHON Sr. José Fernández Tejero 
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ASS. COMISIÓN FIESTAS DE BELLVITGE Sr. Vicente Jorge Rodríguez 

ASS. DONANTS DE SANG LH Sra. Pilar XifréGuiteras 

COORDINADORA ENTIDADES Y VECINOS EL 
GORNAL 

Sr. Pedro BergillosBergillos 

ASS. DISCAPACITADOS FISICOS LH Sr. Josep R. Carrillo Yeste 

ASS. VEINS INDEPENDENT BELLVITGE Sra. Montserrat AbolafiaRuedas 

CENTRE D’ESPORTS L’HOSPITALET Sr. Santiago Ballesté Clofent 

CENTRE D’ESTUDIS L’HOSPITALET Sr. Manuel Domínguez López 

FUNDESPLAI Sra. Glòria Pedró Villarino 

ASS. PERSONES ATURADES MES DE 45 ANYS 
L’HOSPITALET (ASSAT50) 

Sra. Maria Hilda López Pérez 

EL CASALET. MOVIMENT ENSENYANTS Sr. Enric Roldan Bermejo 

FUNDACIÓ AKWABA Sra. Daniela Vilarasau Mitjans 

FUNDACIÓ SANTA EULALIA Sr. Jofre FuguetGonzano 

AGRUPACIÓ ESPORTIVA SANTA EULÀLIA Sr. Fernando Leiva Camacho 

CREU ROJA L’HOSPITALET Sr. Jesús A. Solores Arroyta 

FED. CCORDINADORA ENTIDADES ANDALUZAS Sr. Pedro García Centeno 

ASS. CULTURA TRETZE Sra. Elena Linares Mates 

ASS. TRES QUARTS PER CINC QUARTS Sr. Amadeu Juan i Prat 

JOVES PER LA IGUALTAT I LA SOLIDARITAT (JIS) Sra. Antonia Mercader Pinel 

ASS. EDUCATIVA ITACA Sra. Lídia González Moreno 

ASOMOBE Sra. M. Jesús López Reseco 

COMISSIÓ FESTES LA GRESCA COLLBLANC 
TORRASSA 

Sra. Pepa Gàsquez Gil 

LA SABOGA MEDIA AMBIENT, SOCIETAT I CULTURA Sr. Marc Folch Manzanares 

ATENEU DE CULTURA POPULAR DE LH Sr. Fèlix Puig Carbonell 

CENTRO CRISTIANO LA ROCA EN LH Sr. Angel AlcarriaFresneda 

ASS. CLUBS DE PETANCA LH Sr. Juan M. Navarro González 

CLUB D’ESPLAI PUBILLA CASES CAN VIDALET Sra. Sheila Beltran i Arias 

AMPA CEIP POMPEU FABRA Sr. Roberto Villafafila Robles 

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA Sr. Eduard Vidal Escales 

ACA FUENTE OVEJUNA Sra. Raquel Murillo Hernández 

  

SECRETARIA Sra. M. Dolores Quirós Brito 

 

Deleguen la seva assistència: 

 Sra. Maria Paz Fiol Fernández, representant de la Unión Patronal Metalúrgica de 
L’Hospitalet i Baix Llobregat, delega en la Sra. Maria Rosa Fiol Fernández.  

 Sr. Felipe Campos Rubio, representant del Consell de l’Esplai de L’Hospitalet, 
delega en la Sra. Lidia González Moreno. 

Excusen la seva assistència: 

 Sra. Rocio del Mar Ramirez Pérez, Tinenta d’Alcaldia. 

 Sra. Sonia Esplugas González, en representació del grup polític municipal del PP. 

 Sr. Xavier Loza de Balanzó, representant de la Fundació La Vinya. 

 Sr. Pedro Pérez Muñoz, representant de l’associació L’Hospitalet amb el Sàhara 
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No assisteixen: 

 Sr. Jesús Amadeo Martín González, representant del grup polític municipal de C’s. 

 Sr. Joan Ramon Barrachina Casals, representant d’UGT. 

 Sra. Luisa Rodríguez Valcarce, representant del Consell de Districte VI 

 Sra. Mónica Vallès Badia, representant d’OMNIUM CULTURAL 

 Sra. Judith del Olmo Caceres, representant de Gats de L’Hospitalet 

 Sr. Carles Andreu Bofill, representant de l’Ass. Pares i Mares alumnes Centre 
Cultural i Esportiu Xaloc. 

 Sra. Isabel Serrano Prados, representant de l’Ass. Estudiants L’Hospitalet. 

 Sr. Joan Toronell i Ponces, representant de la Fundació Escolta Josep Carol 

 Sra. Marta Roca Vilalta, representant de la Fundació Privada Pere Mitjans 

 Sr. Ahmed YafouFidaoui, representant de l’Ass. Cultural Mediterranea 

 Sra. Cristina González Monrós, representant del Club Muntanyenc de L’Hospitalet 

 Sr. Camilo Giner Maño, representant de l’Ass. Bienestar y desarrollo 

 Sr. Cancio Ramírez Pérez, representant de l’Ass. de Jubilats i Pensionistes Casal 
Ermita 

 Sr. Cristobal Quesada Sánchez, representant de l’Ass. Jubilats i Pensionistes Can 
Serra. 

 

Constatada l’existència del quòrum previst a l’article 57 en relació a l’article 37 del 

reglament orgànic de participació ciutadana de L’Hospitalet de Llobregat, s’obre la 

sessió per la Sra. Presidenta que dona la benvinguda als assistentsi s’entra en 

l’examen i debat dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia. 

 

1. BENVINGUDA DE LA PRESIDÈNCIA 

La Presidenta dona la benvinguda a tots i totes els assistents a la sessió de constitució 

del Consell de Ciutat, agraeix la participació de tots els membres que van formar part 

del Consell a l’anterior mandat, així com la presència de tots aquells que continuen al 

Plenari. 

 

Recorda que aquesta sessió representa la constitució del tercer Consell de Ciutat, fruit 

del reglament orgànic de participació ciutadana, aprovat el 2013 amb la intenció 

d’adaptar L’Hospitalet a la Llei de grans ciutats; i del que també van sorgir els consells 

de districte. Continua explicant que el Consell ha de ser un espai per poder parlar de 

tot allò que és important per la ciutat, on qüestions com, per exemple, l’emergència 
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climàtica i els objectius de desenvolupament sostenible tinguin cabuda. Comenta que 

l’experiència d’aquests anys enrere porta a reflexionar sobre algunes coses que en el 

seu moment es va pensar que el Consell de Ciutat podria realitzar i que pot ser s’han 

quedat una mica curtes i que, en qualsevol cas, s’hauran d’explorar figures que ajudin 

a millorar la participació. 

 

Finalment explica que en aquest mandat hi ha una nova regidora de participació 

ciutadana, la Sra. M. Angeles Sariñena i que l’acompanyen, com a Vicepresident, el 

regidor Sr. Toni Garcia i com a Secretaria, Dolors Quirós, que repeteix en el càrrec. 

 

Finalitza la seva intervenció agraint a tots els presents la seva participació i els anima 

a continuar treballant en benefici de la ciutat. 

 

2. ACCEPTACIÓ DELS CÀRRECS DELS/DE LES MEMBRES DEL PLENARI DEL 

CONSELL DE CIUTAT DE L’HOSPITALET I CONSTITUCIÓ DEL PLENARI 

La Presidenta explica  que de conformitat amb el que preveu l’article 48 del reglament 

orgànic de participació ciutadana la composició del Plenari del Consell de Ciutat, és la 

següent: President/a del Consell, Vicepresident/a del Consell, Vocals i Secretari/a. 

Essent presents en l’acte 59 membres del Plenari, si ningú fa cap manifestació en 

contra s’entén que tots els membres presents accepten el seu càrrec. 

 

La Presidenta dona per constituït el Plenari del Consell de Ciutat, amb la unanimitat 

dels/de les presents i representats. 

 

3. DETERMINACIÓ DEL CALENDARI DE SESSIONS DEL PLENARI I DE LA DATA 

DE LA PRIMERA REUNIÓ ORDINÀRIA 

La Secretaria explica que d’acord amb l’article 57 del reglament orgànic de participació 

ciutadana el Plenari es reunirà en sessió ordinària dues vegades l’any. Es proposa 

celebrar les sessions ordinàries entre els mesos d’abril i juny i octubre/desembre de 

cada any. Seguidament explica que encara no es pot concretar la data exacta de la 

primera sessió ordinària, però que aquesta serà informada amb la màxima brevetat 

possible a tots els membres del Plenari. 
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La Presidenta explica que el reglament determina que com a mínim hi hauran dues 

sessions ordinàries, i es proposa que una sigui als voltants del final d’exercici per 

donar la possibilitat que el Consell tingui coneixement del pressupost municipal i al 

segon trimestre per fer el seguiment de tots els treballs de les meses i la permanent.   

 

La Presidenta explica que si no hi ha inconvenient per cap dels presents, aquest serà 

el calendari de sessions, per aquest mandat. 

 

El Sr. Jorge pren la paraula per comentar que ja a l’anterior mandat va demanar que 

es fer un canvi en el tema de no poder delegar el vot en una altra persona de l’entitat a 

la qual es pertany i que cal fer-ho en un altre membre del plenari i pregunta si això ja 

s’ha modificat, per que s’havia de canviar el reglament. La Presidenta respon que la 

modificació del reglament s’està treballant a través d’un grup de treball i que es tindrà 

en compte aquesta aportació. 

 

4. PROPOSTA DE NOMENAMENT DE LES 10 PERSONES O ENTITATS QUE 

PODEN SER MEMBRES DEL PLENARI 

La Secretaria explica que en el termini de presentació de propostes per formar part del 

plenari del Consell de Ciutat s’ha presentat una sol·licitud, el 5 de gener de 2020, pel 

Sr. Enric Roldan Bermejo, en representació de El Casalet, que proposa la candidatura 

de les següents persones i entitats: Sr. Jordi Ibáñez Figuera; Sr. Baltasar Pozuelo; Sr. 

Alejandro Moreno Oliva; Sr. Robert Escribano Martínez; Sra. Eva Jiménez Gómez; 

AEMA; ALPI; ESPLAI LA FLORIDA; ESPLAI XIXELL i MUJERES PA’LANTE. 

 

La Sra. Presidenta dona la paraula al Sr. Roldan que ha presentat la proposta, que 

manifesta que hi ha un canvi a la proposta atès que des d’ALPI, li han comunicat que 

no poden formar part del plenari per motius d’organització interna. La resta són entitats 

i/o persones de la ciutat, algunes que ja havien format part del Consell de Ciutat i 

altres de noves.  

 

La Presidenta comenta que l’espai que es proposava que ocupés ALPI, queda per tant 

buit i que, en tot cas, a la propera sessió, es pot incorporar una altra persona o entitat i 
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procedeix a llegir la proposta definitiva que queda: Sr. Jordi Ibáñez Figuera; Sr. 

Baltasar Pozuelo; Sr. Alejandro Moreno Oliva; Sr. Robert Escribano Martínez; Sra. Eva 

Jiménez Gómez; AEMA; ESPLAI LA FLORIDA; ESPLAI XIXELL i MUJERES 

PA’LANTE 

 

Finalitzades les intervencions, la Presidenta procedeix a demanar el posicionament de 

vot dels presents i la proposta presentada resulta aprovada per unanimitat. 

 

5. PROPOSTA I DESIGNACIÓ DEL/DE LA REPRESENTANT DEL PLENARI DEL 

CONSELL DE CIUTAT A LA JUNTA LOCAL DE SEGURETAT. 

La Secretaria explica que en el termini de presentació de propostes s’ha presentat una 

sol·licitud, el 17 de desembre de 2019, pel Sr. José Manuel Banderas Vozmediano, 

que proposa la seva pròpia candidatura. 

 

La Sra. Presidenta obre un torn d’intervenció per si es vol comentar la proposta. Donat 

que no es demana la paraula per cap dels presents, es procedeix a la votació de la 

proposta, que s’aprovaamb 62 vots a favor, cap en contra i una abstenció del 

representant de La Saboga, resultant designant com a representant del plenari del 

Consell de Ciutat a la Junta Local de Seguretat el Sr. José Manuel Banderas 

Vozmediano.  

 

6. PROPOSTA I DESIGNACIÓ DELS/DE LES 10 REPRESENTANTS DEL PLENARI 

DEL CONSELL DE CIUTAT AL CONSELL CONSULTIU I ASSESSOR DELS 

MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS. 

La Secretaria explica que en el termini de presentació de propostes s’ha presentat una 

sol·licitud, el 5 de gener de 2020, pel Sr. Enric Roldan Bermejo, en representació de El 

Casalet, que proposa la candidatura de les següents persones i entitats: Consell de 

l’Esplai; Plaudite teatre; AEL’H; AKWABA; FOMENT DE LA INFORMACIÓ CRÍTICA. 

 

Continua explicant que en relació a les entitats proposades, FOMENT DE LA 

INFORMACIÓ CRÍTICA no és membre del plenari del Consell de Ciutat i de 

conformitat amb l’art. 9.C del ROFSCMLH, formaran part com a vocals del Consell 
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Consultiu i Assessor dels serveis de comunicació municipals, deu membres dels que 

integren el plenari del Consell de Ciutat. Aquesta incidència ha estat notificada a 

l’entitat proposant i el Sr. Roldan farà una modificació de la proposta en el torn de 

paraula. 

 

El Sr. Roldan diu que donada la circumstància explicada anteriorment i al fet que són 

deu les entitats que s’han de proposar com a representants al consell consultiu i que 

només s’havien proposat cinc, modifica en aquest moment el llistat inicial i proposa als 

presents la següent candidatura: Federació d’Entitats Andaluses de L’Hospitalet; 

Consell de l’esplai; Plaudite teatre; AEL’H, AKWABA; JAPI; Centre d’esports de 

L’Hospitalet; Consell de Síndics-antics regidors; AFA Paco Candel i Associació cultural 

Mediterrània.  

 

Finalitzada la intervenció, la Presidenta procedeix a demanar el posicionament de vot 

dels presents i la proposta resulta aprovada amb 62 vots a favor, una abstenció del 

representant de la Federació d’Associacions de Veïns de L’Hospitalet i cap vot en 

contra, resultant designades com a representants del plenari del consell de ciutat al 

Consell Consultiu i Assessor dels serveis de comunicació les persones següents, en 

representació de les entitats proposades: Almudena Fernández Polaino; Eugenia 

Delgado Mata; Isabel Serrano Prados; Daniela Vilarasau Mitjans; Santiago Ballesté 

Clofent; Pedro Garcia Centeno; Felipe Campos Rubio; Cristian Gil Martínez; Ahmed 

YafouFidaoui i Alfons Bonals i Florit. 

 

7. PROPOSTA I DESIGNACIÓ DELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ PERMANENT 

La Secretaria informa als presents que l’article 51 del reglament orgànic de participació 

ciutadana determina la composició genèrica de la Comissió permanent i hi formen part, 

sense necessitat d’elecció, els següents membres: La Presidència del Consell o 

regidor/a designat per l’Alcaldia; La Vicepresidència del Consell o regidor/a designat 

per l’Alcaldia; El/la regidor/a que representi cadascun dels grups polítics municipals 

constituïts en el si de la corporació municipal; El representant de la Federació d’entitats 

de veïns i veïnes de L’Hospitalet; El representant de cada sindicat amb representació 

majoritària; Fins a dues persones en representació de les associacions del sector 
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econòmic inclosa la delegació a l’Hospitalet de la Cambra de comerç de Barcelona i 

el/la representant de l’associació d’àntics regidors-Consell de Síndics. 

 

La Secretaria diu als presents que cal que s’escullin fins a 10 de les persones 

representants de les entitats que ja formen part del Plenari. Continua explicant que en 

el termini de presentació de propostes s’ha presentat una sol·licitud, el 5 de gener de 

2020, pel Sr. Enric Roldan Bermejo, en representació de El Casalet, que proposa la 

candidatura de les següents persones i entitats: UGT; CCOO; AELH; CONSELL DE 

L’ESPLAI; JIS; CELH; TRES QUARTS PER CINC QUARTS; ASSAT 50; EL 

CASALET; MUJERES PA’LANTE; CULTURA TRETZE; OMNIUM CULTURAL.  

 

En relació a les entitats proposades explica que de conformitat amb l’art. 51 del ROPC, 

formen part com a membres nats de la comissió permanent “el representant de cada 

sindicat amb representació majoritària”, així cal excloure de la proposta els dos 

sindicats per que ja formen part de la comissió. La proposta definitiva queda: AELH; 

CONSELL DE L’ESPLAI; JIS; CELH; TRES QUARTS PER CINC QUARTS; ASSAT 

50; EL CASALET; MUJERES PA’LANTE; CULTURA TRETZE; OMNIUM CULTURAL 

 

La Sra. Presidenta obre un torn d’intervenció per si es vol comentar la proposta. Donat 

que no es demana la paraula per cap dels presents, es procedeix a la votació de la 

proposta, que s’aprova per unanimitat, resultant designades les entitats proposades 

definitivament.  

 

URGÈNCIA.- PROPOSTA I DESIGNACIÓ DELS/DE LES DUES REPRESENTANTS 

DEL PLENARI A LA COMISSIÓ DE SUGGERIMENTS I RECLAMACIONS. 

La Secretaria informa als presents que per un error involuntari s’ha deixat d’incloure a 

l’ordre del dia un punt relatiu a la proposta i designació dels/de les dos/dues 

representants del plenari a la Comissió de Suggeriments i Reclamacions, i proposa a 

la Presidència que s’inclogui en aquest moment. 
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La Presidència comenta que és un altre dels òrgans en que hi ha representació del 

Consell de Ciutat i pregunta als/a les presents si algú te algun inconvenient a incloure 

aquest punt. 

 

La Secretaria comenta que el Sr. Roldan a l’escrit del 5 de gener de 2020, incloïa una 

proposta de designació dels Srs. Jesús Solores Arroyta i Josep M. Pujol i Boira. 

 

La Sra. Presidenta pregunta si hi ha alguna proposta més i obre un torn d’intervenció 

per si es vol comentar la proposta. Donat que no es demana la paraula per cap dels 

presents, es procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat, 

resultant designades com a representants del Consell de Ciutat a la Comissió de 

Suggeriments i Reclamacions els senyors Jesús Solores Arroyta i Josep Maria Pujol i 

Boira.  

 

8. PROPOSTA DE CONSTITUCIÓ DE LES TAULES SECTORIALS. 

La Secretaria informa que s’ha presentat una proposta de constitució de taules 

sectorials per a la seva valoració per part del plenari, per Enric Roldan Bermejo, en 

representació de El Casalet, que inclou les taules següents: Drets de la ciutadania i 

cohesió social; Cultura; Formació Professional; Habitatge i Emergència Climàtica-

Model de Ciutat. 

 

Continua explicant que s’està tramitant la modificació del reglament del Consell 

Educatiu de la ciutat que inclou la creació d’una comissió permanent de la Formació 

Professional, que serà qui vetllarà per tot allò relacionat amb la formació professional, i 

així ha informat al Sr. Roldan, que ha fet una modificació de la proposta presentada. 

 

La Presidenta dona la paraula al Sr. Roldan, per tal de comentar la modificació i la 

configuració final de la proposta, que inclou les següents Taules Sectorials:Comerç (ja 

existia una a l’anterior mandat del Consell); Drets de la ciutadania i cohesió social; 

Cultura, Habitatge; Emergència climàtica i Desenvolupament econòmic i 

infraestructures. Aprofita per explicar l’experiència de la Taula de drets de la ciutadania 

i cohesió social durant l’anterior mandat. Explica que a través d’aquesta taula es va 
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poder fer el primer Congrés d’Entitats de la ciutat, que va comptar amb la col·laboració 

dels tècnics de participació ciutadana de l’ajuntament i que desprès de la celebració 

del congrés va haver una tasca “post-congrés” per tal de prioritzar objectius i extreure 

conclusions i la taula va concretar que es retrobaria a l’octubre per tal d’assegurar una 

continuïtat. Continua explicant que la idea és que les noves taules d’alguna manera 

recullin i continuïn amb el treball que van fer les anteriors, per què es van fer coses 

força interessants, com el Congrés d’entitats que ha explicat. Lamenta que hi hagi 

aquest temps d’interrupció dels treballs, entre la finalització del mandat anterior i la 

constitució de les noves taules i espera que aquest tema és pugui solucionar d’alguna 

manera amb la modificació del reglament de participació ciutadana que s’està 

tramitant. Diu que les taules haurien de poder continuar reunint-se i treballant encara 

que hi hagi un canvi de la corporació, per no interrompre les tasques que estiguin 

duent a terme. 

 

La Presidenta respon que creu que això que comenta serà recolzat en la proposta de 

modificació del reglament, perquè les taules sectorials no s’haurien de paralitzar durant 

massa temps, potser durant l’any electoral és més complicat, però al setembre ja 

haurien de poder treballar. 

 

Continuar comentant que en relació a les que ara es proposa que es constitueixin i per 

tal que les taules puguin començar els seus treballs el més aviat possible, es proposa 

atorgar a totes les entitats membres del plenari un termini fins al 31 de generper tal 

que notifiquin a la Secretaria del Consell de Ciutat, de quines taules volen formar part 

com a vocals. Igualment s’iniciaran els tràmits per fer públiques les sessions i podran 

formar part totes les persones i/o entitats de la ciutat que estiguin interessades a 

participar sense necessitat que siguin membres del plenari. 

 

Seguidament es procedeix a votar la proposta de taules sectorials que s’aprova per 

unanimitat. 

 

La Presidenta comenta que un cop aprovades les Taules i fixat el termini de 

presentació de sol·licituds ara seria necessari que els membres del plenari 
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notifiquessin arribar a la Secretaria a quines taules volen participar i fessin extensiva la 

participació a altres entitats. La Secretària informa que a la web municipal s’obrirà un 

espai per tal que totes les persones i /o entitats de la ciutat que vulguin formar part de 

les taules s’inscriguin i els membres del plenari s’adrecin directament a la secretaria. 

 

El Sr. Juan demana la paraula per comentar que creu que s’hauria de fer una reflexió 

general respecte les taules. Explica que a l’anterior mandat només hi havia una taula 

que va funcionar, el que fa pensar que hi ha un punt dèbil a l’estructura i demana un 

impuls general de tot el plenari per fer que les taules funcionin. També recorda que es 

pot formar part de les taules sense ser membre del plenari i proposa que les taules 

siguin més funcionals, que es puguin crear grups de treball amb temes concrets per tal 

de generar l’interès de les entitats i els persones i fomentar la participació.  

 

La Sra. Presidenta respon que les taules són amplies en el seu funcionament (pot 

participar tot aquell que hi estigui interessat i en totes les taules que vulgui) i que en tot 

cas si es detecta que alguna no funciona, pot ser no cal mantenir-la o por altra banda 

es pot considerar crear una de nova, que la filosofia ha de ser la de l’agilitat i la 

d’aconseguir una amplia participació que permeti fer aportacions i continuar la tasca 

que ja van iniciar les anteriors. 

 

9. PROPOSTA DE DELEGACIÓ A LA COMISSIÓ PERMANENT DE L’APROVACIÓ 

DEL RÈGIM DE FUNCIONAMENT I SEGUIMENT DELS TREBALLS, INFORMES I 

ACTIVITATS DE LES TAULES SECTORIALS. 

La Sra. Presidenta dona la paraula a la cap de servei de participació ciutadana, Sra. 

M. Creu Prieto, que proposa als membres del plenari la delegació de certes actuacions 

en relació a les taules sectorials a favor de la comissió permanent en ares de facilitar i 

aconseguir de manera més àgil i ràpida la seva constitució i posada en funcionament, 

així com el control de les seves activitats. Evidentment la comissió permanent ha de 

donar compte de tot l’actuat al plenari. Ara es començarà a difondre la constitució de 

les taules, per que tant les entitats com la ciutadania puguin conèixer i formar part de 

les taules. 
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La Sra. Presidenta obre un torn d’intervenció per si es vol comentar la proposta. Pren 

la paraula el Sr. Juan per destacar el suport administratiu i tècnic que les taules han 

rebut des del servei de participació ciutadana, diu que ho vol destacar per què s’ha 

aconseguit un acompanyament molt important que ha facilitat molt la tasca de les 

taules. 

 

La Sra. Presidenta agraeix a tot l’equip de participació ciutadana el seu suport i es 

compromet a mantenir aquest suport tècnic en aquest mandat. Seguidament es 

procedeix a la votació de la proposta, que s’aprova per unanimitat. 

 

10. PRESENTACIÓ DEL PRESSUPOST MUNICIPAL PER A 2020 

La Sra. Presidenta dona la paraula al Tinent d’alcaldia de projectes estratègics i 

hisenda, Sr. Belver, per a la presentació del pressupost municipal per a 2020. 

 

El Sr. Belver comença la seva exposició explicant que el pressupost per a 2020 es va 

aprovar inicialment al Ple municipal en la sessió del 20 de desembre de 2019 i que la 

presentació que ara farà ja s’ha dut a terme en las sessions corresponents dels 

diferents Consells de Districte. 

 

De manera introductòria explica que el pressupost s’ha d’emmarcar en el context de la 

ciutat i en un context general, social i polític, respecte d’altres administracions. Que 

busca ser una eina del govern municipal per tirar endavant les propostes i el programa 

de govern, esdevenint un element fonamental per posar els serveis corresponents al 

servei de la ciutadania, tot amb l’objectiu d’avançar cap a una ciutat socialment justa, 

equitativa, habitable, sostenible, oberta i innovadora. 

 

Seguidament exposa l’estat financer de l’ajuntament. Al tancament de 2018, el deute 

va ser d’un 37% sobre els ingressos corrents i els pagaments a proveïdors es fa en 

menys de trenta dies (en concret 19,5 dies segons les últimes dades), Per tant existeix 

una capacitat d’estalvi, però sobretot hi ha capacitat de finançament per a l’activitat 

municipal.  
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Continua explicant que el pressupost municipal per a aquest exercici és de 261,4 

milions d’euros, dels quals el 69% es destina a reactivació econòmica, ocupació, 

innovació, polítiques d’inclusió social, educatives, culturals, ambientals, seguretat, 

mobilitat, convivència, igualtat i participació, és a dir, polítiques directes de serveis a 

les persones. 

 

La distribució dels ingressos previstos, és la següent:El 58’4% són els que 

aconsegueix l’ajuntament per mediació d’impostos propis, sent l’IBI el més important 

en ingressos (el 52’6% del total d’ingressos propis), seguit de taxes i preus públics. Els 

tipus impositius per a tots ells es mantenen al llarg del 2020. 

 

Seguidament, el 33’7% són transferències de l’estat (82’3 milions d’euros) i el 4’8% 

procedeixen de la Generalitat de Catalunya (12’7 milions d’euros), el 2% (4’8 milions 

d’euros), els aporten altres administracions com l’Àrea metropolitana de Barcelona, 

l’ajuntament d’Esplugues (pels convenis de manteniment a la zona habitada 

fronterera), i la Unió europea i finalment l’1’1% corresponen a transferències de la 

Diputació de Barcelona (3’2 milions d’euros). 

 

La pressió fiscal com a conseqüència de la recaptació pròpia suposa que cada 

habitant paga 562’6 euros l’any en impostos. Fent el càlcul amb el producte brut teòric 

dels habitants de L’Hospitalet l’esforç fiscal de la ciutadania suposaria un 2’25 % sobre 

els seus ingressos. 

 

Pel que fa a les despeses, els trets principals del destí del pressupost serien els 

següents: Es destinen 5’4 milions d’euros a ajuts i bonificacions per a la tarifació 

social, ambiental i econòmica.85 milions d’euros es destinen a l’espai públic, 

l’habitatge social, la seguretat ciutadana i la convivència, la mobilitat sostenible i la 

protecció del medi ambient.29’7 milions d’euros es destinen a polítiques socials de 

dependència, igualtat, gent gran i LGTBI.47’3 milions d’euros per a fomentar la cultura, 

l’esport, la salut pública, oportunitats per als joves i una millor educació, com a pilars 

per a una ciutat d’oportunitats per a tothom. 

 



 

 
CONSELL DE CIUTAT 

14 
 

14’7 milions d’euros enfocats al desenvolupament econòmic i l’ocupació, el foment del 

turisme, la innovació social i les fires i mercats.35’4 milions d’euros destinats als 

serveis de suport de l’organització municipal, a la modernització dels sistemes 

d’informació corporativa i l’administració electrònica, a l’atenció, la participació i la 

defensa de la ciutadania.15’6 milions d’euros de la despesa destinada a l’administració 

financera, tributària i al patrimoni municipal i10’4 milions d’euros d’aportacions a l’Àrea 

metropolitana de Barcelona. 

 

Pel que fa a les inversions explica que per al 2020, hi ha una previsió de 8’5 milions 

d’euros, que es tracta d’una xifra petita perquè el 2020 és el primer any de mandat i 

encara no està provat el Pla d’Inversions Municipal, del mandat. Aquesta xifra prové de 

restes d’inversions del mandat anterior que s’han d’acabar d’executar i d’inversions 

que són recurrents en béns propis de l’ajuntament, com per exemple compra de 

vehicles de Guardia Urbana, renovació de material informàtic o dels centres esportius, 

etc. I explica alguns exemples d’inversions: 3’6 milions es destinen a intervencions a 

equipaments d’educació, cultura i esports; 615.000 euros es destinen a accions 

d’EPUS; 576.000 euros per a la compra de dotacions per a seguretat i mobilitat 

ciutadana; 1’1 milions d’euros a equipaments i modernització dels serveis municipals, i 

2.558.000 euros per a la millora energètica de l’edifici “B” de l’ajuntament. 

 

Finalment explicala distribució percentual de la despesa municipal, que fa l’ajuntament 

amb cada 100 euros que cada contribuent paga: el principal destinatari és l’espai 

públic (neteja, recollida d’escombraries i enllumenat) que rep 15’80 euros de cada 100; 

serveis socials i foment de l’ocupació (14’70 euros de cada 100), o seguretat i mobilitat 

ciutadana (14’07 euros de cada 100). A deute públic es destina un 6’5% per pagar 

amortització i interessos, és un endeutament a llarg termini per que el nivell 

d’endeutament de l’ajuntament és relativament baix, entre el 2019 i el 2020, els diners 

que es destinen a endeutament s’han reduït en 1’2 milions d’euros. 

 

A continuació la Sra. Presidenta obre un torn de paraula per tal que els assistents 

puguin realitzar alguna intervenció en relació a l’exposició sobre el pressupost. 
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Per la paraula el Sr. Juan per fer un comentari sobre les inversions que ha explicat el 

Sr. Belver, ja que sembla que les inversions que ha explicat tenen una funció de 

manteniment, sense perspectiva, no de desenvolupament d’inversions. 

 

La Sra. Presidenta respon que el problema és que no se sap que passarà amb les 

aportacions que han de fer les altres administracions: Estat, Generalitat, Diputació, 

Àrea Metropolitana, etc. En aquests moments s’està elaborant el PAM i les inversions 

aniran condicionades en relació a aquestes aportacions. La lògica de les 

administracions recomana ser prudents i destinar-les d’alguna manera a manteniment 

fins que es tingui més informació, hi ha marge de creixement per que el nivell 

d’endeutament és baix. Aquest és un mínim a partir del qual es comença a treballar. 

 

El Sr. Juan respon que ja que la situació financera de l’Ajuntament és bona, és lloable, 

d’aquí hauria de sortir un pla d’inversions potent a la ciutat. 

 

La Sra. Presidenta respon que hi ha una llosa sobre les administracions que és 

LARSAL, la modificació de la Llei de bases que va introduir el Partit Popular, que no és 

que els ajuntaments s’hagin d’estar queixant cada dia, però que si que és cert que 

impedeix fer moltes coses. També espera que això es pugui canviar aviat i que es faci 

una proposta d’eliminació d’alguns aspectes de la Llei que no han afavorit als 

ajuntaments i diu que els ajuntaments treballaran per fer la modificació legal que 

correspongui. Diu que no és normal que les administracions no puguin endeutar-se per 

fer inversions a les ciutats o a les províncies. 

 

El Sr. Juan comenta que li faria il·lusió que al proper pressupost la partida destinada a 

habitatge sigui més amplia i es destinin més diners a un element important com és la 

rehabilitació d’edificis i habitatges. 

 

La Presidenta proposa fer una sessió extraordinària del Consell, monogràfica 

destinada a parlar d’aquestes qüestions, del futur de la ciutat i d’altres temes 

d’importància per tots. 
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Com no hi ha més intervencions la Presidenta dona per finalitzada la sessió i convida 

als assistents a realitzar una fotografia conjunta de tot el plenari a la sortida de l’edifici.  

 

 

I no havent-hi més assumptes de què tractar, la Sra. Presidenta aixeca la sessió 

essent les dinou hores trenta cinc minuts del dia nou de gener de dos mil vint, de tot el 

qual com a Secretària en dono fe. 

 


