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MOCIÓ PER GARANTIR ELS DRETS DELS TREBALLADORS I  TREBALLADORES I
DELS SERVEIS DEL COMPLEX ESPORTIU L’HOSPITALET NORD

Vist que en els Jocs Olímpics de 1992, l’Hospitalet va ser subseu olímpica i que, aprofitant
l’horitzó d’aquest esdeveniment, es van construir les primeres grans instal·lacions esportives
de la democràcia en la nostra ciutat, entre elles el Complex Esportiu l’Hospitalet Nord.

El Complex esportiu l’Hospitalet Nord, que es va iniciar el 1987 i va ser inaugurat el mateix
any 1992, en aquells temps a més d’oferir serveis esportius als hospitalencs, l’objectiu inicial
d’aquesta nova i  flamant  instal·lació  esportiva pretenia  ser  la  progressiva introducció de
l’esport d’elit a la ciutat i disposar de  la capacitat de dur a terme competicions en l’àmbit
nacional i internacional.

Vist  que el  Complex Esportiu  l’Hospitalet  Nord  disposava de pista  d’atletisme,  camp de
gespa, piscines cobertes i descobertes, pistes de tenis, pista poliesportiva, sales polivalents,
gimnàs, aparcament, etc.  Aquestes instal·lacions amb uns 85.000 m2 van ser una de les
joies esportives de l’Hospitalet.

Atès que El 29 de març de 1994, una providència de la Ponència de Joventut i Esports de
l’Ajuntament acorda establir la “gestió indirecta” del “Complex Esportiu de la Nacional II” i el
4  de novembre de 1994,  el  Ple  de l’Ajuntament  acorda la  seva adjudicació  definitiva  a
l’empresa EUCAGEST, S.L. per un període de 25 anys, fins a 2019, prorrogable a 25 anys
més.

Atès que El 23 de novembre de 1994 es signa el contracte per part de l’Alcalde Celestino
Corbacho  i  EUCAGEST,  S.L.  amb la  constitució  del  dipòsit  de  35  Milions  de  pessetes
(210.354,24 Euros) 

Vist  que  en  aquell  temps  encara  no  hi  havia  precedents  d’externalització  dels  serveis
esportius  a  l’Hospitalet,  junt  a  l’exagerada  durada  del  contracte,  fan  que  la  relació
contractual entre EUCAGEST i l’Ajuntament durant bona part d’aquests 25 anys hagi estat
problemàtica.

Atès que segons indica l’informe tècnic de l’Ajuntament del 24 d’octubre de 2016 hi ha hagut
un total de 98 pàgines d’incompliments del contracte.

Atès que aquests 24 anys transcorreguts fins ara han estat una història plena de recursos,
requeriments,  queixes  d’usuaris,  irregularitats  en  l’aplicació  de  preus  públics  i  un  llarg
reguitzell d’incidències.

Atès  que  en desembre  de 2014  EUCAGEST,  S.L.  declara  que el  fons  de maniobra  és
negatiu i no té recursos.

Atès que en desembre de 2015 l’Ajuntament va advertir a EUCAGEST, S.L. que es podria
resoldre el contracte.
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Atès que en abril de 2016 GAS NATURAL FENOSA envia escrit a l’Ajuntament informant
dels impagaments de factures per part d’EUCAGEST, S.L. i que en abril de 2017 es coneix
que  té  un  deute  amb  l’Agència  tributària.  Definitivament  es  fa  evident  la  incapacitat
econòmica sobrevinguda d’EUCAGEST,  S.L.  de garantir  la  qualitat  i  la  continuïtat  de la
prestació dels serveis esportius que té encomanats.

Atès que es produeix la intervenció de l’Ajuntament sobre la gestió del Complex Esportiu
l’Hospitalet Nord.

Atès que en aquest procés l’Ajuntament sempre ha manifestat que es garantiria els drets
dels treballadors/es i una òptima prestació del servei Públic.

Atès que el 3 de maig de 2017 la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de l’Hospitalet
acorda incoar expedient  de resolució de contracte de la concessió del complex esportiu
L’Hospitalet Nord.

Atès que el 4 de gener de 2018 EUCAGEST, S.L. entrava en concurs de creditors (l’Antiga
declaració de suspensió de pagaments) i això anul·la de facto la seva capacitat de gestionar
el Complex Esportiu l’Hospitalet Nord.

Atès que el regidor d’Esports, Sr. Cristian Alcazar, va declarar a LHDigital el 23 de gener de
2018 que “els usuaris [del complex esportiu] no notaran cap tipus de diferència. Només que
el rebut l’emetrà l’Ajuntament”.

Atès que els treballadors del Complex Esportiu l’Hospitalet Nord, encara no havien cobrat la
nòmina de febrer i no tenien informació de cap data prevista de cobrament.

Vist  que alguns cursos no han començat,  que alguns serveis no es presten amb tota la
normalitat i alguns s’han deixat de prestar.

Vist  que el  Complex esportiu ja no rep el subministrament de materials i  productes amb
normalitat, es produeixen afectacions com per exemple en la pròpia neteja i el servei de bar.

Vist que aviat han de començar les tasques d’inscripció i de preparació de la temporada de
primavera-estiu a les piscines i altres instal·lacions.

El  Ple  de  l’Ajuntament  de  L’Hospitalet  a  proposta  del  Grup  Municipal  d’Esquerra
Republicana de Catalunya, acorda:

Primer.- Manifestar  el  suport  d’aquest  Ajuntament  als  treballadors/es  de  l’equipament
municipal del Complex Esportiu l'Hospitalet Nord.

Segon.- Instar  l’Ajuntament  de l’Hospitalet  a  preservar  els  drets  dels  treballadors/es  del
Complex Esportiu l'Hospitalet Nord i promoure les accions necessàries perquè puguin cobrar
les nòmines impagades així com establir les mesures necessàries perquè no es tornin a
produir aquest fets.

Tercer.- Traslladar els presents acords al Consell de Ciutat, als Consells de Districte,  a la
FAVV de l’Hospitalet, a CC.OO i UGT de l’Hospitalet i a la Secretaria General de l’Esport de
la Generalitat de Catalunya.


