
MOCIÓ PER LA CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ FORMADA PER DIFERENTS GRUPS
MUNICIPALS PER ABORDAR ELS PLUSOS IRREGULARS A LA GUÀRDIA URBANA DE

L’HOSPITALET

Atès  que  el  sindicat  GIGU-PAS va  denunciar  i  comunicar  al  Departament  de  Recursos
Humans de l’Ajuntament de l’Hospitalet retribucions percebudes a agents i comandaments
de la Guàrdia Urbana de forma fraudulenta.

Atès  que davant aquesta denúncia l’equip de govern va obrir un expedient informatiu amb
l’objectiu de comprovar els fets que es posen de manifest en la denúncia formulada pel
sindicat GIGU-PAS.

Atès que l’expedient informatiu conclou entre altres aspectes que alguns membres de la
plantilla de la Guàrdia urbana han cobrat complements retributius irregulars i no definits en el
mateix conveni.

Atès que el  cobrament  d’aquests complements salarials  irregulars signifiquen un greuge
entre els treballadors/es de la Guàrdia Urbana.

Atès que aquests complements salarials irregulars han estat autoritats per acció o omissió
per diferents responsables polítics de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Atès  que  cal  vetllar  per  la  bona  gestió  dels  recursos  econòmics  i  la  transparència  de
l’Ajuntament de l’Hospitalet.

Per tal  de garantir  el  compromís amb la transparència i  el  bon fer  d’aquest  Ajuntament;
d’acord amb l’establert a l’article 122 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases
del Règim Local, i tal com estableix l’apartat quart de l’article 60 del Decret Legislatiu 2/2003,
de  28  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Text  refós  de  la  Llei  municipal  i  de  règim  local  de
Catalunya,  el  Grup  Polític  Municipal  d’Esquerra  Republicana  i  CUP  Poble  Actiu  a
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat proposa l’adopció dels següents

ACORDS

Primer.  Acordar  la  creació  d’una  Comissió  d’estudi  de  caràcter  temporal,  que  faci  un
seguiment de la resolució d’aquest fet i determini les responsabilitats polítiques davant les
irregularitats en els plusos i retribucions concedides 

Segon. La comissió estarà formada per un  membre de cada grup municipal. La comissió
tindrà una durada de tres mesos des de l’aprovació de moció.

Tercer. La Comissió decidirà el seu funcionament, determinant en tot cas el caràcter públic
de les seves sessions, el calendari de reunions i la llista de compareixents siguin aquests
treballadors públics o no.

Quart. Traslladar els presents acords als sindicats GIGU-PAS, CATAC-IAC, CCOO, UGT de
l’Ajuntament de l’Hospitalet, al Consell de Ciutat, als Consells de Districte.


