INFORME PRECS I PREGUNTES
ABRIL - SETEMBRE 2020

NOTA: Tota la documentació relativa a l’informe de Precs i Preguntes es troba a Secretaria General a la seva
disposició per a qualsevol consulta o aclariment.

25/11/2020

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació amb la Llei 24/ 2015, de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la
pobresa energètica i la modificació introduïda pel Decret llei 17/2019, de 23 de desembre, de mesures urgents
per millorar l'accés a l'habitatge.
Abans d’interposar qualsevol demanda de desnonament per manca de títol habilitant, el demandant té l’obligació
d’oferir un lloguer social a les persones afectades sempre que es compleixin dos requisits:
1. Persones o unitats familiars que no tenen una alternativa d’habitatge pròpia i que es troben dins els
paràmetres de risc d’exclusió residencial, que defineix la llei en els seus preceptes 5.10, 5.11 i 5.12.
2. l’adquirent és una persona jurídica que reuneix la condició de gran tenidor d'habitatge definida a l'article 5.9
a) i a l’apartat 3 a) de la disposició addicional primera de la llei.

29/04/2020

5291

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2020

ERC

L'incompliment de l'obligació de formular proposta de lloguer social, així com la seva formulació sense observar
els requisits establerts per la definició de lloguer social de l'article 5.7 de la Llei 24/2015, és constitutiva d'una
infracció greu en matèria de protecció dels consumidors i usuaris d’habitatges en el mercat immobiliari, d'acord
amb l'article 124.2 de la Llei 18/2007, del dret a l'habitatge, la qual pot ser sancionada amb una multa de fins a
90.000 euros.
En base a la disposició final primera de la Llei 24/2015 i l'article 130.5 de la Llei 18/2007, correspon a
l’Ajuntament la inspecció i l'eventual sanció d'aquestes actuacions.
El grup municipal d’Esquerra Republicana voldríem saber:
1. Com pensa aplicar l’Ajuntament de l’Hospitalet la facultat d’inspecció i sanció d’aquestes activitats?
2. Quins recursos operatius té pensat destinar l’Ajuntament per a executar aquestes funcions?
3. Té previst l’Ajuntament disposar d’un punt d’atenció a la ciutadania en que específicament es tracti aquesta
qüestió. Quan, On?

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

1/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal.

29/04/2020

1. Quin és l’estat actual de compliment de la moció aprovada en el Ple municipal de març de 2017 sobre el
foment de la musica en viu?
2. Quines activitats de música en directe s’han subvencionat seguint els acords d’aquesta moció en els locals
de musica en viu de l’Hospitalet fins a la data d’avui?
3. Quina subvenció ha rebut cada local?
4. Quines accions, més enllà de les subvencions, s’han concretat amb els locals per a impulsar la musica en
viu?

5292

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2020

ERC

No

RESPOSTA

29/04/2020

David Quirós Brito
Tinent d'alcaldia d'Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

EXPOSA:

29/04/2020

5293

PREGUNTA
ESCRITA

27/02/2020

CIUTADANS

En relación a la respuesta sobre la pregunta a pleno entrada en el Registro General de Entrada de este
ayuntamiento núm. 14813, de 6 de febrero de 2020, en relación a la ejecución de la inversión prevista en el Plan
de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de Barrios La Florida-Pubilla Casas”, se nos afirma que el importe de
16.957.332,62 € corresponde "al total ejecutado del proyecto con las justificaciones desglosadas de los ejercicios
de 2007 hasta 2017" y que "el importe de 509.481,34 € refleja la cantidad presupuesta para el ejercicio
correspondiente a 2016”.
SOL·LICITA:
¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Ley de
Barrios La Florida-Pubilla Casas” corresponde a dicho importe de 509.481,34 €?

Sí

RESPOSTA

24/04/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

2/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:

29/04/2020

5294

PREGUNTA
ESCRITA

En relación a la respuesta sobre la pregunta a pleno entrada en el Registro General de Entrada de este
ayuntamiento núm. 14815, de 6 de febrero de 2020, en relación a la ejecución de la inversión prevista en el Plan
de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de la Florida”, se nos remite al acuerdo de la Junta de Gobierno
Local, número de expediente 1096/2016, aprobado en sesión de 31 de diciembre de 2018.
27/02/2020

CIUTADANS
En dicho acuerdo se aprueba el abono de los importes de 97.680,69 € y 570 € (total a abonar 98.250,69€).
SOL·LICITA:
¿Entendemos, por lo tanto, que la inversión ejecutada del Plan de Inversiones Municipales 2016-2019 “Mercat de
la Florida” corresponde únicamente a los importes aprobados en dicha JGL?

RESPOSTA

24/04/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

5295

PREGUNTA
ORAL

26/02/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Sí

29/04/2020

Sí, muchas gracias. Después de dos años en la rehabilitación del espacio exterior, ¿cómo se piensa incluir a la
plataforma Can Trinxet Viu en los planes previstos en las inminentes obras que afectan al recinto?

3/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, gracias. En el anterior pleno les habíamos preguntado por los importes ejecutados en el Plan de inversiones
2016-2019 y les hemos tenido que volver a repreguntar porque habían dado algunas cifras que se desviaban,
según ustedes, de lo planificado.
Por ejemplo, la ley de barrios La Florida-Pubilla Casas, ustedes nos habían dicho que habían ejecutado más de
16 millones en esos 3 años, cuando solo habían planificado unos 500.000, al principio. Ahora no reconocen que
esos 16 millones es lo invertido respecto desde 2017, desde 2007 perdón. Es decir, incluye las inversiones
previas al Plan de inversiones 2016-2017, de hace más de una década, pero no hace tanto.

29/04/2020

5296

PREGUNTA
ORAL

Lo mismo también entendemos con el mercado de La Florida que tenían previsto en el Plan de inversiones
2016-2019 más de un millón de euros y nos han dado la ejecución total, de todo lo que es el total del mercado
incluyendo también inversiones que se habían ejecutado anteriormente.
26/02/2020

CIUTADANS
Si les preguntamos por el Plan de inversiones, ustedes se deberían acotar al Plan de inversiones y no a las
inversiones anteriores porque claro, la cifra les puede quedar un poquito mejor, pero no se adecúa a lo que
nosotros les estamos preguntando. Entonces, ¿cuántos de los importes que ustedes han dado sobre la ejecución
de ese Plan de inversiones se están correspondiendo con inversiones previas o no? ¿Realizan ustedes un
seguimiento de la ejecución del Plan de inversiones o para ustedes únicamente es papel mojado porque lo único
que hacen es improvisar y cuando vamos a los datos de ejecución presupuestaria vemos, lamentablemente, que
a nivel global ustedes no cumplen?
Lo que les pedimos también es que se lo tomen en serio y, si pueden, estaría bien que cojan ustedes el Plan de
inversiones que presentaron 2016-2019 y publiquen la rendición de cuentas y lo que han cumplido tal y como
hicieron antes en, por ejemplo, la legislatura pasada, pero que en esta última legislatura no lo han hecho.
Gracias.

Sí

RESPOSTA

24/04/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

4/76

Data ple

29/04/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5297

PREGUNTA
ORAL

Data

26/02/2020

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Pregunta
Presidenta. El pasado pleno de enero hicimos, formulamos una pregunta sobre la fecha que tenía previsto el
gobierno municipal para implementar la administración electrónica. Hemos recibido un informe que lo firma el
Gerente que dice exactamente estas palabras: “En el ámbito y la implementación de la administración
electrónica, hay que decir que el abordaje de la transformación digital (esto es para subrayarlo) es un largo
proceso que traspasa las leyes. Y que se dan un tema de agenda de gestión pública municipal y de otras
administraciones en las próximas décadas”. Bueno, como sabrá el Gerente de este ayuntamiento, la disposición
final séptima de la ley 39/2015, de procedimiento administrativo común de las administraciones públicas,
establece en relación con su entrada en vigor que: “la presente ley entrará en vigor a un año de la publicación en
Boletín Oficial del Estado”, es decir, entró en vigor el 2 de octubre de 2016 y hay un segundo apartado que dice:
“No obstante, las previsiones relativas al registro electrónico de apoderamientos, registro electrónico, registro de
los empleados públicos habilitados, punto de acceso general electrónico de las administraciones y archivo único
electrónico coincidan en efectos a partir del día 2 de octubre de 2020”, o sea, dentro de 8 meses. A lo que hay
que sumar los 4 años y medio, 4 años y pico, o sea, el 2 de octubre de 2020 serán 5 años desde la aprobación
de la ley.
Como no se puede desconocer, como no puede desconocer el Gerente del segundo municipio de Cataluña, las
obligaciones impuestas por las leyes están para cumplirlas, entonces formulo la primera pregunta. Primer punto
es: ¿a qué se refiere el Gerente con lo del abordaje de la transformación digital traspasa las leyes? De acuerdo
con la RAE, les leo las acepciones 6 y 7: “traspasar es transgredir o quebrantar un precepto” y el séptimo es:
“exceder de lo debido o contravenir con lo razonable”.
La segunda pregunta es: ¿cumplirá esta administración con las fechas límite que establece la ley 39/2015?

No

RESPOSTA

27/03/2020

Mari Carmen García-Calvillo Moreno
Cap de servei del Gabinet d'Alcaldia i Open Data

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

5/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bueno, pues mi ruego, que en mi caso es un ruego, va un poco en la línea de lo que ha empezado a comentar mi
compañero y a raíz de la pregunta que hicimos a primeros de mes nos quedamos perplejos cuando la respuesta,
viniendo de Gerencia Municipal, nos decía que se trataba que estaba en la agenda en las próximas décadas.

29/04/2020

5298

No

Nos sorprende muchísimo que hoy en día que estamos todos, sobre todo muy en la línea de la agenda del 2030,
sobre todo que uno de los puntos que en los puntos que pone en la agenda está el punto 17 habla de esta
cuestión, el tema décadas nos preocupa muchísimo porque no sabemos que será antes, si la agenda 2030 o la
administración electrónica. Entonces, sobre todo, somos un municipio que tiene que abanderar el tema de Smart
City cuando siempre se saca mucho pecho del tema de Smart City yo creo que hay que ser proactivos y que no
me cabe la menor duda que así lo harán. No sabemos a qué obedece esta respuesta pero que abanderemos la
transformación y que no nos limitemos simplemente al cumplimiento y a la obligación porque lo diga un real
decreto o una ley y que realmente sea una apuesta de este ayuntamiento. Muchas gracias.

PREC
ORAL

26/02/2020

CIUTADANS

RESPOSTA

27/03/2020

Mari Carmen García-Calvillo Moreno
Cap de servei del Gabinet d'Alcaldia i Open Data

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

D’aquí justament 2 anys farà 3 anys que es va aprovar en aquest ajuntament la moció del Jovent Republicà que
impulsava la creació del carnet jove de L’Hospitalet on es proposava la promoció del comerç local, dels
equipaments, espais culturals, esportius o d’oci de la ciutat perquè el jovent de la ciutat hi pogués gaudir-hi
davant d’un poc impuls i deixadesa de l’ajuntament a l’hora de promoure aquests espais.
29/04/2020

5299

PREGUNTA
ORAL

26/02/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/03/2020

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Finalment, al novembre del 2018 es presentava el carnet jove de L’Hospitalet en un projecte amb col·laboració
amb la Direcció General de Joventut. Passat més d’un any, és a dir, ara, de la posada en marxa d’aquest
projecte, des del grup municipal d’Esquerra Republicana els preguntem, quants avantatges s’ofereixen a
L’Hospitalet actualment i quin ha estat l’increment en aquest darrer any i quines accions s’estan duent a terme
actualment per sumar-hi avantatges i des de quines àrees de l’ajuntament s’hi treballa? Gràcies.

6/76

Data ple

29/04/2020

29/04/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Dues preguntes molt ràpides sobre temes de patrimoni. Una és sobre la sitja, l’anomenada sitja de la Torrassa,
L’Hospitalet com a nucli de poblament té una llarga història, també una història antiga i una de les restes
arqueològiques que ens ho mostra és aquesta sitja que és coneguda de la Torrassa. Aquesta sitja té,
aproximadament, 2500 anys d’història i totes les fonts la situen d’origen iber tot i que la van fer servir,
segurament, els romans. La pregunta que volíem fer al govern municipal és que com és que aquest patrimoni tan
important no ha estat excavat, investigat i protegit? Donada la seva vàlua es troba pràcticament a la vista de
tothom, a sobre ha viscut 2500 anys i ara mateix està en risc de desaparèixer. I com és que no es fa recerca
sobre altres sitges, per exemple a través de georadars per veure si hi ha altres sitges properes que és lo més
habitual que ens proporcionarien una informació molt valuosa sobre el nostre passat.

5300

PREGUNTA
ORAL

26/02/2020

ERC

No

RESPOSTA

27/04/2020

David Quirós Brito
Tinent d'alcaldia d'Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

5301

PREGUNTA
ORAL

26/02/2020

ERC

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

I després, molt ràpidament, respecte al mur enfonsat de Can Sumarro, voldríem saber quan es va detectar
aquest enfonsament del mur de Can Sumarro, com és que es va poder permetre que es fes una festa infantil amb
els riscos que hi havia i com és que no es va detectar abans, per tal de prevenir que aquesta masia que un cop
més és patrimoni i està protegida, doncs torni a estar en aquesta situació d’abandonament i de risc?

7/76

Data ple

29/04/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, els tornem a preguntar en aquest ple si l’equip de govern pensa acceptar la petició d’aquest grup d’impulsar
doncs una comissió especial, segons marca l’article 64 del Reglament Orgànic del Ple per tal d’aclarir les
possibles irregularitats en lo que seria la gestió de l’estadi municipal entre l’any 99 i 2014. Possibles irregularitats
com són el cobrament d’entrades a pares del futbol base que volien accedir a l’estadi per veure els seus fills; la
utilització de l’estadi sense permís municipal per realitzar lligues privades de futbol per una empresa vinculada a
un familiar del president del club en aquell període; que no es tinguin anotacions comptables en el centre
d’esports Hospitalet sobre la utilització de l’estadi per anuncis publicitaris durant el període 2000-2006, i un llarg
etcètera que no em donaria temps en aquest breu temps que tinc, per tant, creiem que és necessari saber la
veritat sobre la mala utilització d’un estadi municipal, i vull aclarir, un estadi municipal que ha estat mal actualitzat.
Avui l’actual directiva, els socis i sòcies estan pagant les conseqüències d’un deute heretat i d’una mala gestió de
l’estadi municipal i per tant, la pregunta que tornem a fer és molt concreta a l’equip de govern i a l’alcaldessa.
Està d’acord en crear una comissió especial informativa, seguint el procediment de l’article 64 del Reglament
Orgànic del Ple per tal d’aclarir les possibles irregularitats en l’estadi municipal? Creiem que cal saber la veritat
sobre aquesta etapa fosca a la nostra ciutat, en la gestió del club de L’Hospitalet, el nostre club de L’Hospitalet de
Llobregat.

5302

PREGUNTA
ORAL

26/02/2020

ERC

No

RESPOSTA

29/04/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Diversos veïns i veïnes del carrer Llavinés del barri de Collblanc ens han manifestat la seva preocupació sobre
l’estat de la neteja i la insalubritat del seu carrer. Es queixen que han de conviure amb miccions de gossos pel
terra, al voltant de les pilones i entrades de les cases, que generen males olors i un entorn insalubre. A sobre,
aquesta situació s’agreuja en els dies de més calor. (Adjuntem imatges).
29/04/2020

5303

PREGUNTA
ESCRITA

02/03/2020

ERC

Aquests mateixos veïns i veïnes ens diuen que ja han informat a la regidoria sense que hagin rebut cap resposta.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual no s’ha respost als veïns i veïnes?
3. Quines accions pensa dur a terme el govern per a resoldre aquest problema?

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

8/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Atès que l’Ajuntament té previst iniciar els treballs per a instal·lar el subministrament d’aigua i electricitat en les
naus de Can Trinxet i que per motius de seguretat, segons ens han manifestat els veïns i veïnes, han de cessar
les activitats comunitàries en l’espai exterior de les naus.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

29/04/2020

1. Quin és l’abast dels treballs que s’han de realitzar en les naus de Can Trinxet?
2. Quins estudis tècnics recomanen el cessament de les activitats comunitàries en l’espai exterior?
3. Ha valorat el Govern Municipal fer compatibles aquestes activitats comunitàries en l’espai exterior amb els
treballs en l’interior?
4. S’ha reunit el Govern Municipal amb els veïns i veïnes de la plataforma veïnal ‘Can Trinxet Viu” per tal de
consensuar una solució a aquest problema? Han arribat a algun acord?
5. Que pensa fer el Govern Municipal per a mantenir l’activitat comunitària mentre es realitzen els treballs
previstos en l’interior de les naus?

5304

PREGUNTA
ESCRITA

03/03/2020

ERC

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

En relación al nombramiento del Pregonero de las Fiestas de Primavera, esta regidora y su grupo municipal
solicitan
CONOCER:
29/04/2020

5305

PREGUNTA
ESCRITA

05/03/2020

PP

• Si existe alguna normativa o reglamento para la elección de la persona que realiza el pregón en las Fiestas de
Primavera.
• En caso afirmativo, indicar el enlace donde podemos encontrar dicha normativa en la web del ayuntamiento, o
en su defecto copia de la misma.
• Quienes participan en la elección de la persona que realizará el pregón.

No

RESPOSTA

20/03/2020

Mari Carmen García-Calvillo Moreno
Cap de servei del Gabinet d'Alcaldia i Open Data

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

9/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El restaurante “Pato Uno” situado en la calle Josep Mª de Segarra esquina Santa Rosa, nos comenta que tiene
otorgado una licencia de uso de terraza.
Se han efectuado obras en la vía pública en esa esquina, por lo que se quitaron provisionalmente las mesas que
tenía concedida en su licencia de terrazas, ya que levantaban toda la calzada.
Ahora han puesto un buzón de correos, por lo que este restaurante no sabe dónde va a poder poner las mesas
que tiene concedidas en su licencia.

29/04/2020

5306

PREC
ESCRIT

06/03/2020

PP

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:
• Se realicen las gestiones oportunas para que sea trasladado ese buzón de correos a fin de que pueda volver a
instalar la terraza.
• Se realicen las gestiones oportunas para que se le descuente o abone el tiempo que ha estado sin poder
hacer uso de ella.

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Atès que el passat 9 de desembre, el veí Pedro Rodríguez Pérez (07422062P) va registrar una petició mitjançant
una instància amb num. 117908/2019 amb motiu de l’accessibilitat d’una persona amb cadira de rodes.
Atès que aquest veí ens ha informat que, transcorreguts tres mesos, no ha rebut cap informació al respecte.
29/04/2020

5307

PREGUNTA
ESCRITA

10/03/2020

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1.
2.
3.
4.

No

Quin és el motiu pel qual l’Ajuntament no ha respost a aquest veí?
Quan li pensa respondre?
Quina solució li oferirà l’Ajuntament a aquest veí?
Quantes peticions registrades durant 2019 no han estat contestades?

RESPOSTA

31/03/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

10/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Plaza Europa 2-4 (junto delante del edificio Copisa) se encuentra un Parque infantil que presenta un
aspecto deteriorado y peligroso para los niños que lo frecuentan, tal y como se puede comprobar en las fotos que
acompañan a la pregunta que se formula desde este Grupo municipal.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
1.- ¿Tiene constancia el Equipo de Gobierno de las deficiencias que tiene este Parque infantil? Si la respuesta es
afirmativa, ¿desde cuándo tiene constancia?
1a.- ¿Qué acciones tiene previsto llevar a cabo para solucionar este problema de forma general?

29/04/2020

5308

PREGUNTA
ESCRITA

10/03/2020

PP

1b.- ¿Cuándo tiene previsto solucionar el mal estado del pavimento que presenta el Parque infantil?
1c.- ¿Cuándo tiene previsto arreglar la valla que rodea el Parque Infantil?
Los vecinos/padres de la zona que frecuentan el Parque nos aseguran además que se han eliminado elementos
de la zona de juegos dentro del Parque, tal y como se puede comprobar en las fotos que ilustran la situación del
Parque.
2.- ¿Por qué se han eliminado elementos de juego?
2a.- ¿Cuándo se van a reponer esos elementos? ¿Esos nuevos elementos estarán adaptados para para los
niños presenten alguna discapacidad?
2b.- ¿Tiene previsto incorporar sombras en este Parque infantil, atendiendo que no hay ni una sola zona de
sombra en todo el Parque? ¿Cuándo?

No

RESPOSTA

09/04/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

11/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant la localització d’un artefacte, presumptament de la Guerra Civil, a les obres del projecte urbanístic ubicat
al solar de l’antiga fàbrica de Cosme que els Mossos ja han fet esclatar.
El grup municipal L’Hospitalet En Comú Podem – En Comú Guanyem sol·licita la següent informació:

29/04/2020

5309

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2020

LHECP-ECG

S’ha posat en marxa algun protocol per garantir la seguretat de la zona?
Podrien trobar-se altres artefactes o substàncies explosives?
Quines serien les mesures concretes de seguretat plantejades per resoldre qualsevol situació susceptible de
posar en perill als veïns i veïnes que viuen al voltant de Cosme Toda?

No

RESPOSTA

24/03/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

En relació al sistema de monitoratge i control d’accessos mitjançant càmeres i de la instal·lació de jardineres en
el carrer Príncep de Bergara i l’illa del Mercat del Centre.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

29/04/2020

1. Quins estudis tècnics s’han realitzat per a la implantació del sistema de monitoratge al carrer Príncep de
Bergara i l’illa del Mercat del Centre?
2. Quin serà l’àmbit de la zona subjecta a monitorització? On s’instal•laran els controls d’accés?
3. Quin serà el funcionament del sistema de monitoratge i com es concretarà la gestió de l’accés de visitants i
serveis a l’àrea restringida?
4. Quines alternatives al sistema de monitoratge mitjançant càmeres s’han valorat per part de l’Ajuntament per a
aquest indret?
5. Quantes vegades s’ha reunit l’Ajuntament amb els veïns, comerciants i associacions en relació al monitoratge
mitjançant càmeres i la instal·lació de jardineres del carrer Príncep de Bergara? A quins acords s’han arribat en
aquestes reunions?

5310

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2020

ERC

No

RESPOSTA

31/03/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

12/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Fa uns dies va ser anul·lat l’accés per l’avinguda de Miraflors al pàrquing soterrat situat entre els carrers de
Pedraforca i de Llevant. Davant les inquietuds dels propietaris i propietàries que ens han estat traslladades en
diferents ocasions, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

29/04/2020

5311

PREGUNTA
ESCRITA

14/03/2020

ERC

1. Quines han estat les causes que han motivat l’anul•lació d’aquest accés?
2. Té previst el Govern Municipal establir algun mecanisme que impedeixi l’entrada de vehicles a l’aparcament
des de l’avinguda de Miraflors? En cas afirmatiu, quin mecanisme i quan? (S’adjunten imatges del lloc exacte)
3. Com ha informat el Govern Municipal de l’anul•lació de l’accés a les i els propietaris de l’aparcament?

No

RESPOSTA

23/04/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Sí gràcies Alcaldessa. Nosaltres volíem fer una pregunta a raó de la suspensió de les Festes de Primavera a la
nostra ciutat.
29/04/2020

5312

PREGUNTA
ORAL

29/04/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

29/04/2020

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

Volem preguntar si des del govern municipal s’ha valorat o s’està treballant que els fons o les partides destinades
a les Festes de Primavera, i també per extensió la resta de partides pressupostàries que no es puguin executar
com a conseqüència de la situació que estem vivint, es puguin reorientar per pal·liar l’emergència sanitària, però
sobretot l’emergència social que vindrà en els següents mesos.

13/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Voy, voy. Sra. Marín, no me enfado yo porque hagan ustedes modificaciones de crédito que sean correctas y esa
me temo que va a ser correcta, igual que otra que han hecho aquí, que le he dicho que estaba bien.
Lo que no nos gusta es que nos metan goles por la escuadra, eso no, pero cuando están bien hechas y creo que
muchas de ellas están bien hechas, pero en fin, lo dejamos ahí.

29/04/2020

5313

PREGUNTA
ORAL

29/04/2020

CIUTADANS

Mire, a tenor y creo intuir por lo que usted ha dicho a lo largo del Pleno en una de sus intervenciones, que puede
ser factible, sino dígamelo. A tenor de la tragedia del COVID, y las terribles consecuencias ya no solo sanitarias,
sino económicas que sin duda van a comportar para los vecinos de la ciudad, Sra. Marín, ¿tiene previsto el
gobierno revisar y recomponer el presupuesto con la finalidad de dar respuesta, en la medida de las
competencias que atañen al gobierno de la ciudad, para como mínimo paliar las consecuencias del desastre y
que nadie se quede atrás, como venimos diciendo siempre?
¿Piensa el gobierno contar con los grupos políticos que componen este Pleno para que aporten sus guiones en
las estrategias con la finalidad de entre todos conseguir la mejora y mejorar la situación en la dirección
apuntada?
He creído entender por lo que ha dicho, que hay voluntad de eso, pero a ver si es verdad que eso se materializa
y podemos llegar a acuerdos, para que entre todos juntos, que como ven más dos ojos que uno. En definitiva,
usted sabe a lo que me refiero. A ver si de una puñetera vez, y perdonen la expresión de puñetera, somos
capaces de generar una complicidad de tal magnitud que los ciudadanos sean los que estén contentos: oye,
tenemos un gobierno que a pesar de tener una oposición que son medio canallas, fíjate, son capaces de
entenderse, porque aquí han puesto por delante las cosas que son nuestras. Es lo que quieren los ciudadanos. A
ver si lo conseguimos Sra. Marín.

No

RESPOSTA

29/04/2020

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

29/04/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6OmwTBqazAyzmRMNd7JqazAqazCRqsEVDaYJsqhOnUqazB

14/76

Data ple

27/05/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5314

PREGUNTA
ORAL

Data

29/04/2020

Sol·licitant
Respon

PP

Pregunta
Gracias. Por parte del Partido Popular estamos interesados en saber cuántas reuniones formales han tenido con
la Generalitat de Catalunya, no sé si con el Departamento de Salud o con algún otro departamento, en cualquier
caso si eso se ha traducido en material para nuestra ciudad, material sanitario de protección, EPIs, material de
protección para el personal sanitario, y en el mismo sentido, saber cuántas reuniones han tenido con el gobierno
de España, a través de la Sra. Cunillera, si ha habido alguna reunión formal y también saber en qué se ha
traducido, si eso se ha traducido en material para abastecer a la ciudad, en este caso, test o cualquier…
Evidentemente ahora estamos en una situación de confinamiento. Ha habido diferentes encuentros formales con
la Generalitat y luego entiendo que ha habido contactos de carácter más personal, en el sentido de que una
consellera, a usted como Alcaldesa, le puede haber enviado un WhatsApp o algún contacto más personal, pero
lo que entendemos como una reunión en la que se adoptan medidas que se hayan traducido en más material.

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

15/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant la decisió política del passat diumenge 12 d’abril de 2020 d’utilitzar la Guàrdia Urbana per simular una
processó religiosa pels carrers de l’Hospitalet, fent que aquest cos de seguretat local no es pogués dedicar a les
seves funcions de control i seguretat, el grup municipal d’ERC presenta les següents preguntes al Govern
Municipal:

27/05/2020

1. Quants agents de la Guàrdia Urbana van ser destinats a aquest servei?
2. Quants vehicles municipals van ser utilitzats en el servei?
3. Es va informar prèviament o coneixen tots els i les agents de la Guàrdia Urbana on es dirigien i amb quina
finalitat?
4. Els i les agents de la Guàrdia Urbana van participar de forma lliure i voluntària en el servei o com a part de
les ordres del dia del cos?
5. Quants agents de la Guàrdia Urbana, en el moment del servei, estaven realitzant tasques de control i
seguretat per garantir el compliment del confinament i la seguretat de tota la ciutadania?
6. Quants agents van quedar lliures per donar a servei a la ciutadania a banda dels mobilitzats per aquest
servei?
7. Qui va donar ordre al cos de la Guàrdia Urbana per a realitzar aquest servei?
8. Quins van ser els motius que van portar als responsables polítics per vulnerar els principis de laïcitat i
aconfessionalitat que s’haurien de respectar com a institució pública?
9. En base a quins criteris de seguretat en ple estat d'alarma s’ha considerat justificat realitzar aquest servei
amb recursos públics?
10. Quin va ser el cost econòmic d’aquest servei?
11. Quantes trucades a la Guàrdia Urbana va haver durant el servei?
12. Quantes intervencions es van produir al mateix moment?

5315

PREGUNTA
ESCRITA

30/04/2020

ERC

No

RESPOSTA

12/05/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

16/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Des de fa unes setmanes un dels senyals de trànsit ubicat entre l’Avinguda de Miraflors i el carrer de Florida
estava a punt de caure, previsiblement per un cop rebut durant un estacionament.

27/05/2020

5316

PREGUNTA
ESCRITA

30/04/2020

ERC

El dia 21 d’abril uns veïns van fer arribar la seva queixa al Grup Municipal d’Esquerra Republicana, i el passat
divendres 24, un cop comprovat l’estat del senyal, es va informar a la Regidora del Districte IV que el senyal es
trobava a terra, i havia estat moguda a la vorera del davant, recolzada sobre una façana, dificultant l’accessibilitat
i sent un perill per a la ciutadania (s’adjunten imatges).
A dia 30 d’abril encara no s’ha dut a terme cap acció per resoldre l’incident, pel que el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana presenta les següents qüestions al Govern Municipal.
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica al barri de la Florida?
2. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció imminent per donar solució a la situació? En cas
afirmatiu, per quan està previst?

No

RESPOSTA

27/05/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

La TV local és un mitjà de comunicació de proximitat. En el període de crisi sanitària i social que estem vivint
aquest mitjà de comunicació té més sentit que mai per informar des de la perspectiva local als veïns i veïnes
sobre el COVID19 tal com han fet altres Televisions Locals del nostre entorn.

27/05/2020

5317

PREGUNTA
ESCRITA

Des d'ERC formulem al govern les següents preguntes:
11/05/2020

ERC
- Per quins motius s'ha decidit no realitzar els informatius de TV l'Hospitalet des del 13 de març fins al 27 d'abril?
- Qui ha pres la decisió de no realitzar els informatius durant el període del 13 de març fins al 27 d'abril?
- Aquesta decisió s'ha consensuat amb els treballadors/es de mitjans de comunicació?

No

RESPOSTA

27/05/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

17/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Els veïns i veïnes que viuen davant del supermercat Caprabo situat a la Rambla Marina 303 es queixen que els
camions de repartiment d’aquesta cadena de supermercats no respecten els guals, els camions fan un soroll
excessiu i bloquegen l’entrada del carrer que té una única sortida.

27/05/2020

5318

PREGUNTA
ESCRITA

11/05/2020

ERC

Els veïns i veïnes han traslladat aquesta problemàtica als responsables del supermercat per tal de buscar una
solució sense rebre cap retorn ni proposta de solució.
Davant aquests fets formulem les següents preguntes a l’equip de govern:
- El govern municipal coneix aquesta problemàtica?
- Si coneix la situació, Quines mesures ha posat en marxa l’Ajuntament per solucionar aquesta situació?
- En cas de no conèixer la situació quines mesures pensa desenvolupar l’equip de govern a partir d’ara?

No

RESPOSTA

20/05/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

18/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hem conegut, a través de diferents publicacions a les xarxes socials, que des de l’Àrea de Joventut de
l’Ajuntament de l’Hospitalet es treballa en el Pla Local de Joventut 2020-2023, on s’establiran les línies d’actuació
de la Regidoria.
Per aquest motiu, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta al Govern Municipal:
1. Com valora la Regidoria de Joventut la implantació el Pla Local de Joventut 2016-2019 a partir de les
conclusions extretes amb les eines de seguiment i model previstes en el propi Pla?
2. El Pla Local de Joventut 2016-2019 preveu la correcció de desviacions a partir de l’avaluació dels indicadors
establerts. Quantes i quines correccions s’ha produït durant la vigència d’aquest Pla?

27/05/2020

5319

PREGUNTA
ESCRITA

3. Quin és el procediment previst per elaborar el Pla Local de Joventut 2020-2023?
11/05/2020

ERC
4. Tot entenent les circumstàncies provocades per la COVID-19, com s’ha programat i amb quina
calendarització el procediment d’elaboració del Pla Local de Joventut 2020-2023? Quan està previst que el Pla
Local de Joventut 2020-2023 sigui aprovat?
5. Quins són els mecanismes previstos per fer arribar l’enllaç del formulari de participació al jovent de la ciutat?
6. A més del formulari que circula per les xarxes socials i a la pàgina web de Joventut, amb qui té previst la
Regidoria de Joventut contactar per a l’elaboració del Pla?
7. Existeix algun mecanisme més de participació ciutadana per a l’elaboració del Pla Local de Joventut
2020-2023?
8. Es preveuen contactes amb les joventuts polítiques de la ciutat? En cas negatiu, per què?

No

RESPOSTA

25/05/2020

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

19/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Per tal de minimitzar les conseqüències de l’emergència climàtica que patint, s’han de prendre una sèrie de
mesures, com la reducció de residus o de consum, que també haurien d’afectar el Consell Educatiu de
l’Hospitalet.
En la línia de l’exposat a l’anterior sessió plenària del Consell Educatiu, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al
Govern Municipal:

27/05/2020

5320

PREGUNTA
ESCRITA

11/05/2020

ERC

1. Com s’està treballant en la plataforma LH ON perquè funcioni entre els membres del Consell Educatiu?
2. Quan es té previst que es comenci a implantar el seu funcionament?
3. Quins són els problemes que han impedit, fins ara, la seva posada en marxa?
4. Té el Consell Educatiu intenció de reduir el consum de paper en les seves sessions?

No

RESPOSTA

22/05/2020

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

20/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns i veïnes ens han fet arribar diferents queixes així com diverses fotografies (que adjuntem) en
relació a la neteja i al manteniment de l’arbrat dels diferents carrers que conformen el polígon Pedrosa. En
atenció a aquests fets, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana presenta les següents qüestions al Govern
Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal l’estat de deixadesa d’aquests carrers, on existeixen residus i una manca de
manteniment en l’arbrat?

27/05/2020

5321

PREGUNTA
ESCRITA

11/05/2020

ERC

2. En cas afirmatiu, quines decisions s’han pres al respecte? Pel contrari, quines actuacions té previst el Govern
Municipal realitzar?
3. Quins serveis de neteja s’han realitzat a la zona del polígon Pedrosa durant l’estat d’alarma decretat pel
Govern espanyol el passat 14 de març?
4. En cas afirmatiu, amb quina regularitat s’han realitzat aquests serveis?
5. En cas negatiu, en base a quins criteris s’ha decidit no realitzar els serveis de neteja amb regularitat?
6. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna actuació en relació a la vegetació en l’arbrat?

No

RESPOSTA

26/05/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes preguntas
27/05/2020

5322

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

1.1 ¿Han llegado todas las mascarillas solicitadas? Si/No
1.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
1.3 ¿Dónde se han repartido?

21/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes preguntes

27/05/2020

5323

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

2.1 ¿Han llegado todos los monos? Si/No
2.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
2.3 ¿Dónde se han repartido?

Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes preguntes
27/05/2020

5324

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

3.1 ¿Han llegado todos los guantes? Si/No
3.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
3.3 ¿Dónde se han repartido?

Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes preguntas:
27/05/2020

5325

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

4.1 ¿Han llegado todos Tests? Si/No
4.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
4.3 ¿Dónde se han repartido?

22/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, les solicitamos respuesta a las siguientes preguntes:

27/05/2020

27/05/2020

5326

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

5327

PREGUNTA
ESCRITA

21/04/2020

CIUTADANS

5.1 ¿Han llegado todos las gafas? Si/No
5.2 ¿Qué cantidad ha llegado?
5.3 ¿Dónde se han repartido?

Respecto al material entregado por parte de la Diputación de Barcelona al Ayuntamiento de L'Hospitalet durante
el Estado de alarma, y en relación a las preguntas presentadas con RGE 34017, 34018, 34019, 34020 y 34021,
les solicitamos respuesta a las siguientes preguntas:
- ¿Se ha cedido el material recibido a la Generalitat? Si/No
- ¿Quién recibió el material indicado y bajo qué criterio se repartió?

No

RESPOSTA

25/05/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

23/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
Ante los últimos acontecimientos, en especial los que derivan de la incidencia global de la pandemia de la
COVID-19, que van a implicar un trastocamiento del contexto económico como mínimo a corto y medio plazo de
unas dimensiones sin precedentes y que a largo plazo puede llegar a transformar muchas tendencias inversoras
y de localización empresarial, hasta el punto que el desarrollo del teletrabajo puede llegar a desincentivar la
concentración de muchas actividades económicas o requieran de menor expansión física,
SOL·LICITA:
Le sean contestadas las siguientes preguntas:

27/05/2020

5328

PREGUNTA
ESCRITA

14/05/2020

CIUTADANS

1.- ¿Contempla el Gobierno Municipal que el desarrollo del PDU Granvía-Llobregat se pueda ver afectado?
2.- ¿Qué calendario tiene previsto en estos momentos el Gobierno Municipal de despliegue de las diferentes
fases del proyecto?
3.- ¿Ha mantenido contacto el Gobierno Municipal con los inversores privados que tienen que afrontar las
inversiones para el desarrollo del PDU sobre su disposición de continuar con el proyecto en los plazos
establecidos?
4.- ¿Contempla el Gobierno Municipal un plan alternativo para que la mejora de los accesos al río Llobregat y
para negociar con los propietarios el acceso de paseantes al espacio agrícola no dependa de un proyecto que
puede quedar encallado a largo plazo después de que las medidas del Estado de alarma para limitar el contacto
social han demostrado que la disponibilidad de espacios verdes y el acceso al río son insuficientes para la
población de L'Hospitalet?

No

RESPOSTA

27/05/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

24/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bon dia gràcies. Sens dubte el cos de la Guàrdia Urbana aquests dies difícils està fent un esforç que cal agrair-lo.
Desenvolupen d’una manera professional i amb dedicació la seva feina, malgrat la falta d’efectius i de recursos o
l’ús del cos per finalitats polítiques que no pertoquen.

25/06/2020

5329

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

Si ahir rebíem resposta a les preguntes presentades pel nostre grup municipal en relació a la processó del passat
dia 12 d’abril, i que ja avancem que en presentarem més per escrit, per aclarir el que va succeir, avui en aquest
Ple tots sabem que s’ha informat als agents i a les agents del pagament d’algunes pagues salarials endarrerides,
algunes des de fa més de sis mesos, volem saber les següents qüestions que exposarem a continuació.
Quan es té previst abonar aquests endarreriments, així com els que falten en concepte d’hores extres, anualitats,
borsa d’hores acumulades, el reforç de les eleccions o l’increment del 2% des del mes de gener, a més d’altres
que responen a casos més singulars? Per quin motiu no han estat percebudes encara? Com està previst treballar
en un nou conveni col·lectiu, atès que l’actual està caducat? Per què no s’apliquen els acords signats l’any
passat, que el cos reclama?, i com s’està fent arribar als agents i a les agents de la Guàrdia Urbana aquesta
informació que exposen que no reben de manera correcta? Moltes gràcies.

No

25/06/2020

5330

RESPOSTA

22/06/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

Bon dia. La pregunta és respecte al telèfon 010. Davant de la crisi de la COVID-19, aquest ajuntament ha
mantingut el servei d’informació i atenció ciutadana mitjançant aquest telèfon 010. Entenem que hi hagut un
reforç que s’ha fet durant tota aquesta crisi i aquest confinament, amb aquesta atenció telefònica, però també
hem constatat que ha estat del tot insuficient, perquè ens han arribat notícies de moltes ciutadanes i ciutadans
que han tingut moltes dificultats per ser atesos en els moments en que més ho necessitaven i més angoixa
estaven patint.
Per tant entenem que s’ha de proveir de més recursos i gestionar correctament aquest servei del telèfon 010.
Bé, finalment volem demanar a l’Ajuntament que ho estudiï i preguntem també si pensa continuar amb el model
d’externalització d’aquest telèfon d’informació 010. Moltes gràcies.

No

RESPOSTA

25/06/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

25/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hola bon dia. Gràcies. 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.

25/06/2020

5331

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

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.
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.

Sí

25/06/2020

5332

RESPOSTA

16/07/2020

Laura García Manota
Regidora de Govern d'Igualtat. Regidora adjunta de Joventut.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

I la següent pregunta és sobre el tema del patrimoni perquè, tot i reconèixer que la gravetat de la situació
d’urgències que estem vivint derivada de la pandèmia de la COVID és molt important, volem recordar també que
la ciutat té alguns temes urgents pendents, que cal resoldre o continuar la seva tramitació, i un d’aquests temes
és la situació del patrimoni de la nostra ciutat, que està en una situació límit també en relació a la seva
vulnerabilitat.
I en relació amb això volíem preguntar doncs, quan es reprendran els treballs sobre el PEPPA. Considerem que
es qüestió de reprendre i de tramitar, i com es faran les intervencions que resten pendents.

No

RESPOSTA

17/06/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

26/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bon dia. Primera pregunta en relació amb les bicicletes de MOBIKE. El passat 31 de març va finalitzar la pròrroga
d’aquesta prova pilot de la llicència de l’empresa MOBIKE, ara MOVI. Una prova pilot que durant un any i mig ha
provocat greus problemes d’accessibilitat a la ciutat amb l’ocupació de les voreres.

25/06/2020

25/06/2020

5333

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/06/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

5334

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

ERC

Dos mesos després, aquestes bicicletes segueixen abandonades per tota la ciutat, llavors volíem saber perquè
dos mesos després se segueix permetent que aquestes bicicletes continuïn abandonades a la ciutat, quantes
bicicletes ha retirat la Guàrdia Urbana en compliment de l’ordenança de mobilitat, i quines accions s’han pres
perquè l’empresa retiri aquestes bicicletes.

La següent pregunta és sobre el tema de les comunicacions de l’Ajuntament. En aquesta situació d’emergència,
aquestes comunicacions en el dia a dia, xarxes socials, informacions, hem detectat que aquestes comunicacions
es fan sistemàticament la majoria de vegades en castellà, o preferentment en castellà i s’arracona i es discrimina
el català, vulnerant-se el reglament d’ús del català d’aquest ajuntament. També en comunicacions oficials, com
les de la Fundació Arranz-Bravo, en una carta signada el 23 d’abril passat.
Llavors preguntem al govern municipal amb quin criteri i per quina raó es fa un ús discriminatori de la llengua
catalana i s’incompleix el propi reglament d’ús del català? Quina normativa s’ha aplicat i qui té la responsabilitat
política sobre aquests criteris i situació, i fer complir el reglament d’ús del català? Moltes gràcies.

No

RESPOSTA

23/06/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

27/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Per fi, després de molt de temps de reclamar una comissió especial per aclarir les possibles irregularitats en la
gestió de l’estadi municipal, en el període entre 1999 i 2014, el govern ens ha contestat per escrit que accepta
tirar endavant aquesta comissió, un vegada superem l’estat d’alarma.
Una comissió que nosaltres considerem a favor de la transparència, a favor de la bona utilització dels
equipaments públics i a favor del club de la ciutat, que en aquests moments està carregant amb una crisi
econòmica heretada d’una anterior junta.

25/06/2020

5335

PREC
ORAL

27/05/2020

ERC

Perquè aquesta comissió creiem que ha de servir per determinar les possibles irregularitats en la direcció de
l’estadi municipal durant aquest període de 1999 a 2014, com és el cobrament d’entrades als espectadors i pares
del futbol base i escolar. La utilització de l’estadi municipal per part de familiars vinculats a la presidència en
aquell moment, per fer lligues no autoritzades per l’Ajuntament, o anuncis publicitaris que es van fer a l’estadi
municipal sense coneixement de l’Ajuntament, dels quals l’actual directiva diu que no té cap tipus de
documentació comptable durant el període 2001-2006, entre moltes altres irregularitats.
Per tant, satisfacció per que es pugui crear aquesta comissió, i esperem i demanem a l’equip de govern que
pugui fer-nos arribar un calendari d’execució d’aquesta comissió de la veritat, davant de les irregularitats en la
gestió d’un equipament municipal, com és el camp de futbol de L’Hospitalet.

RESPOSTA

25/06/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

5336

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

PP

No

RESPOSTA

27/05/2020

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Educació, Esports i Joventut.

Acta de ple:

27/05/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4Pht6mXWNgoxn9n64nVfjZ8qazCEqazCq95H6xAqazB

No

27/05/2020

25/06/2020

Gracias Sra. Alcaldesa. El Partido Popular está interesado en saber si por parte de la Generalitat hay alguna
instrucción respecto a la futura desescalada en el caso de las escuelas de L’Hospitalet y si el Departamento de
Educación de la Generalitat está dando instrucciones.

En el mismo sentido, preguntar también si tienen constancia de los motivos por los cuales tenemos a día de hoy
todavía centros de atención primaria cerrados en nuestra ciudad. Queremos saber si hay alguna instrucción por
parte de la Generalitat, en este caso, del Departament de Sanitat o del Departament d’Ensenyament, o si nos
levantamos por la mañana y decidimos.

5337

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

PP

No

RESPOSTA

19/06/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

28/76

Data ple

25/06/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Otra pregunta que quería hacerles es que se están poniendo en contacto diferentes vecinos de la ciudad con
nosotros, que se quejan de que el centro de atención e información de la Seguridad Social sigue cerrado y que
plantean trámites que a día de hoy no se pueden hacer. Entonces saber lo que está pasando para poder
informarles. Gracias.

5338

PREGUNTA
ORAL

27/05/2020

PP

No

RESPOSTA

12/06/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

Un cop rebuda la resposta a la pregunta presentada el passat 30 d’abril de 2020 amb número 35138 en relació a
les actuacions realitzades per la Guàrdia Urbana el passat 12 d’abril, i tal i com es va avançar en el Ple de maig,
per tal d’aclarir l’ocorregut en l’esmentat servei, el Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Considera el Govern Municipal que els i les agents menteixen en els perfils sindicals de les xarxes socials
respecte el servei del passat 12 d’abril de 2020 al barri de Pubilla Cases quan afirmen que se’ls va obligar a
participar-hi atès que els i les agents “van on els envien els superiors”?
2. En cas afirmatiu, quins arguments disposa el Govern Municipal per mantenir la seva postura respecte la
participació lliure i voluntària dels i les agents en el servei en qüestió?

25/06/2020

5339

PREGUNTA
ESCRITA

09/06/2020

ERC

3. Considera el Govern Municipal que els i les agents menteixen en els perfils sindicals de les xarxes socials
quan ens afirmen que “va ser una sorpresa pels agents, ja que en teoria anaven a fer un petit acte a una persona
de 84 anys”?
4. En cas afirmatiu, quins arguments disposa el Govern Municipal per mantenir la seva postura quan afirma que
els i les agents van ser informats?
5. Considera el Govern Municipal adient vulnerar els principis de neutralitat, laïcitat i aconfessionalitat, recollits
en l’ordenament jurídic, per encoratjar els veïns i veïnes a quedar-se a casa?
6. Quantes queixes o consultes han elevat a instàncies superiors els i les agents, així com els òrgans que els
representen, han presentat en relació al servei? Quina resposta se’ls ha donat?
7. 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?

No

RESPOSTA

22/06/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

29/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a la celebración del 8M, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:

25/06/2020

5340

PREGUNTA
ESCRITA

12/06/2020

PP

¿Recibió el equipo de gobierno algún informe o recomendación con medidas extraordinarias por parte del
Gobierno de España y/o la Generalitat de Catalunya en los días previos a la celebración del 8M o sobre
reuniones multitudinarias en la ciudad de L’Hospitalet?
Si la respuesta es afirmativa, ¿en qué términos? Y solicitamos copia del informe.

No

RESPOSTA

22/06/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

En atenció a la decretació de l’estat d’alarma som conscients que els procediments de contractació a
l’Ajuntament de l’Hospitalet s’ha vist afectada, motiu pel qual el Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta
al Govern Municipal:

25/06/2020

5341

PREGUNTA
ESCRITA

1. Quin és el nombre de contractes prorrogats, modificats i formalitzats des del 14 de març?
12/06/2020

ERC
2. Amb quins contractistes s’han produït aquestes pròrrogues, modificacions i formalitzacions?
3. Quin ha estat l’objecte dels contractes?
4. Quin import han suposat els contractes?

Sí

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

30/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Desde el barrio de Bellvitge nos llegan quejas de vecinos sobre la falta de personal en la estación de Renfe.
Aseguran que el poco personal disponible va sobrecargado ya que debe realizar las funciones de seguridad,
información y máquinas de taquillas. Además, los viajeros solo pueden gestionar los billetes de tren a través de
las máquinas.

25/06/2020

5342

PREGUNTA
ESCRITA

Por otro lado, los vecinos se quejan también de que el ascensor situado en lado Gornal no funciona.
12/06/2020

PP
En este sentido, estamos interesados en saber:
•
•
•
•

No

El equipo de gobierno tiene constancia de estas situaciones?
¿Ha llevado a cabo alguna gestión para solucionarlo?
¿Cuándo está previsto que aumente el personal en la estación?
¿Cuándo está previsto que vuelva a funcionar el ascensor?

RESPOSTA

25/06/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Planificació, Pojectes Estratègics i Hisenda.

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

Esta Regidorla y su grupo municipal solicita
25/06/2020

5343

PREGUNTA
ESCRITA

12/06/2020

PP

CONOCER:
6. Motivos que han llevado al retraso en facilitar esta información, requerida por parte del GAIP a este
Ayuntamiento.

No

RESPOSTA

25/06/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

25/06/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6cNRRagqazCQmdtyMkDASMTm8eqQqqXJQh30qazB

31/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, muchas gracias. Primero de todo un ruego. Mire, he escuchado aquí al señor de Esquerra Republicana hablar
de taparse las miserias. Aquí no tapa nadie miserias, porque no tenemos necesidad de que nadie las tape, ni yo
quiero que me tape nadie miserias, ni creo que tenga nadie la necesidad de que yo se las tape.
Así que como ya estoy cansado de que este señor esté cada día vertiendo barro y estiércol sobre las personas,
yo le ruego al Ayuntamiento que ponga a su disposición la documentación, como es el contrato de concesión
demanial, que se firmó en su momento con el Ayuntamiento para la cesión de la instalación municipal, donde se
dicen las actividades que se pueden hacer o no, porque es que ha tenido varias versiones, primero no había
documentación, luego no tal. En fin, siempre está enredando para liar y para poder mancillar la honorabilidad de
las personas.

22/07/2020

5344

PREC
ORAL

25/06/2020

CIUTADANS

Y luego, cada año se sufría, obviamente, una auditoría de la gestión del campo, en cuanto a lo que era la
instalación, pues también esta debe obrar en dependencias del ayuntamiento supongo, que se la ponga a su
disposición y que las mire cuanto quiera y que la devuelva.
Y a partir de aquí, si ahí encuentra alguna cosa, en vez de estar mareando la perdiz tanto y mancillando el honor
de la gente y de mi directiva, pues lo que debe hacer es irse directamente al juzgado. Ya lo dije hace tiempo, y
por lo que sea pues no sé si lo han hecho o no lo han hecho, la cuestión es que sigue mareando la perdiz e
intentando embarrar a las personas honorables.
Y me parece que esto debe acabar. Denles ustedes la documentación, el contrato demanial, para que vean que
toda actividad que se hacía allí estaba amparada por un contrato, y que además se sufría una auditoría cada año
en función del trabajo y lo que se hacía en la instalación municipal, que es lo que está pidiendo.

No

22/07/2020

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

Sí, gracias Sra. Alcaldesa. Estamos interesados en formular tres preguntas. La primera es relativa al tema de la
desinfección de los parques infantiles, atendiendo las medidas extremas por el tema del Coronavirus. Saber con
qué frecuencia y de qué manera se desinfectan los diferentes elementos que componen los parques infantiles,
para dar tranquilidad a los padres y madres de los menores que concurren esos lugares.

5345

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

PP

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

32/76

Data ple

22/07/2020

22/07/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En segundo lugar queríamos saber con qué frecuencia se está procediendo… durante el confinamiento han
crecido malas hierbas, no solamente en los alcorques de los árboles de la ciudad, sino también en zonas de
juego infantil, y por tanto saber desde el equipo de gobierno, cuando va a retirar estas malas hierbas de esas
diferentes zonas.

5346

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

PP

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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.

5347

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

PP

No

RESPOSTA

20/07/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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.
22/07/2020

5348

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

21/07/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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?

33/76

Data ple

22/07/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5349

PREGUNTA
ORAL

Data

25/06/2020

Sol·licitant
Respon

LHECP-ECG

Pregunta
Per altra banda, també volíem preguntar per un altre tema important i que preocupa a molts col·lectius i veïns de
la ciutat. Donada la gran deficiència de zones verdes que tenim a la ciutat i la poca previsió de noves,
acompanyada també de la reducció d’arbres a la ciutat, volem preguntar quants arbres es preveuen pels
districtes fins al 2023. Al pla director del verd urbà no s’especifica la previsió per barris i seria interessant poder
tenir aquesta previsió detallada.
I també si l’Ajuntament es replanteja, donada la situació actual, l’extensió de zones verdes a la ciutat, donada la
gran mancança actual i les necessitats que s’han generat durant la crisi de la COVID.

Sí

22/07/2020

5350

RESPOSTA

31/08/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

LHECP-ECG

Sí gràcies. Sobre els vuit pisos que li corresponen a l’ajuntament de l’anomenat edifici Mistral del carrer Prat de la
Riba, ens comuniquen que continuen buits i que l’Ajuntament encara no els ha recepcionat després d’un any, i
està generant problemes a la comunitat, ja que la constructora no abona la despesa corresponent.
Quan està previst que l’Ajuntament recepcioni aquests pisos, tenint en compte la manca d’habitatge social que
pateix la ciutat?

No

22/07/2020

5351

No

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

Al Ple del passat mes d’abril, L’Hospitalet En Comú Podem - En Comú Guanyem vam formular unes preguntes, a
propòsit de l’informe definitiu de control financer permanent de la Intervenció general municipal, referent a la
fiscalització posterior dels contractes menors de 2018. En aquest mateix sentit, els hi vam reiterar al Ple de maig i
no hem rebut resposta a data d’avui.

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

LHECP-ECG
Són les següents: Quines mesures està previst adoptar per tal d’evitar aquestes praxis? Quins mitjans tècnics i
humans es posaran al servei de les àrees gestores, a fi de guanyar en rigor en la seva actuació respecte a
aquest tipus de contractes? I per últim, quina és la planificació i el calendari d’implementació de les
recomanacions contingudes a l’informe resum de control intern de l’exercici 2019?

34/76

Data ple

22/07/2020

22/07/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
També al passat Ple, els hi vam formular una petició d’informació sobre la modificació de crèdit 18, que fins ara
no ha estat atesa. Concretament els hi preguntàvem sobre les causes de la nul·litat de ple dret dels contractes
invalidats, i les causes que viciaven d’anul·labilitat els actes que van ser objecte de convalidació per l’acord de
Ple. Gràcies.

5352

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

5353

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

Molt bé. Els darrers dies s’ha fet palesa la manca de transparència del govern municipal, tot i que abans el Sr.
Belver i la Sra. Alcaldessa deien que transparència tota i que no amagaven res. No només perquè s’hagi ocultat
informació, o perquè se’ns donin respostes a les preguntes que presentem que deixen molt que desitjar, i que
presentem en nom de la ciutadania, sinó perquè també s’ha vulnerat el dret a l’accés a la informació dels veïns i
veïnes de L’Hospitalet, una infracció que la GAIP, la Comissió de garantia del dret d’accés a la informació
pública, considera com a molt greu.
Vist l’acord de la comissió, des d’Esquerra Republicana volem saber, quin és el motiu pel que s’ha vulnerat
reiteradament el dret a l’accés a la informació pública?, perquè després d’un any del compromís de l’Ajuntament
per entregar aquesta informació, s’ha desatès el requeriment?, i com assumirà l’Ajuntament l’expedient
sancionador que la GAIP imposa?

No

22/07/2020

5354

No

RESPOSTA

21/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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 invisibilitzat. 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.

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

RESPOSTA

20/07/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

ERC
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 obrirlos? 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.

35/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Moltes gràcies Alcaldessa. Li volem preguntar quan pensa posar en marxa la comissió de treball per tal d’aclarir
les possibles irregularitats en la gestió de l’estadi municipal en el període 1999-2014.

22/07/2020

5355

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

El 10 de gener el Centre d’Esports de L’Hospitalet va enviar una carta a la regidoria d’esports, on se certifiquen
les irregularitats que hem anat denunciant des d’Esquerra Republicana de Catalunya, com són el cobrament
d’entrades a 2 euros en concepte de pàrquing a pares i mares que volien veure els partits dels seus fills, o també
l’organització de lligues privades. D’aquests dos conceptes, el club manifesta que no té cap tipus de constància, a
la comptabilitat del club, d’aquests ingressos.
Per tant, des d’Esquerra Republicana de Catalunya li demanem Alcaldessa, quines són les mesures que ha pres
vostè davant d’aquestes irregularitats certificades pel Centre d’Esports L’Hospitalet, en una carta dirigida a la
regidoria d’Esports.

No

22/07/2020

22/07/2020

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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, que s’havien retirat dels nostres
carrers les motos a les voreres amb una amplada menor de 4 metres. Voldríem saber quantes motos s’han retirat
i de quins carrers.

5356

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

I després una altra pregunta. Avui ens han contestat la pregunta sobre Mobike del Ple anterior. 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, des del 18 de març fins el 20 de maig, quan va entrar en vigor l’ampliació de la llicència que
van demanar i quantes bicicletes s’han retirat durant aquests dos mesos, en els que aquesta empresa ha operat
sense llicència a la nostra ciutat. Moltes gràcies.

5357

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

36/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, gràcies. Dues preguntes volia fer. Una és sobre els ajuts a la dependència per part de l’ajuntament, perquè el
col·lectiu de la gent gran ha estat un dels més damnificats per aquesta pandèmia. Hi ha una part d’aquest
col·lectiu que es troba pendent de l’activació per part de l’ajuntament dels ajuts que es deriven de la llei de la
dependència.
Sabem que el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat ja ha fet arribar als municipis el
llistat de les persones que tenen ja resolució amb el grau de dependència i per tant, es pot activar l’accés als
serveis que tenen reconeguts.

22/07/2020

5358

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

En aquest sentit volem preguntar al govern si s’està valorant reforçar els equips professionals de serveis socials
de dependència, per poder realitzar els PIAS, que són aquests ajuts, d’aquests expedients en el menys temps
possible, i així poder donar ajuts tant econòmics, com recursos reconeguts per la llei de dependència.
Quins recursos ordinaris i extraordinaris es destinaran a cobrir aquestes necessitats, per tal de que arribin de la
forma més ràpida?
Quin calendari està previst per la resolució d’aquestes demandes, que, no ho oblidem, són de copagament?
Hem de tenir present que en tant que això no sigui possible, aquest potser més d’un miler d’expedients, o potser
més, són persones grans necessitades i famílies, però especialment les dones, que assumeixen majoritàriament
aquesta tasca, alhora que totes les altres que la pandèmia ha generat en relació a les cures.

No

22/07/2020

RESPOSTA

21/07/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

Per altra banda, una pregunta sobre la situació de Can Rigalt, un cop més. Perquè un cop més denunciem que
torna a estar en condicions de ser un abocador il·legal, i volíem preguntar què pensa fer el govern per solucionar
aquest problema, abans que es generi un problema greu, i per tant dignificar tota aquesta zona, ara que també
necessitem espais amb urgència. Gràcies.

5359

PREGUNTA
ORAL

25/06/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

37/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5360

PREGUNTA
ESCRITA

17/06/2020

ERC

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.

Sí

RESPOSTA

18/08/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

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.

22/07/2020

5361

PREGUNTA
ESCRITA

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”.
18/06/2020

ERC
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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

38/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5362

PREGUNTA
ESCRITA

18/06/2020

ERC

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 Urbana motivat per algun
incident en relació a l’Estadi Municipal de Futbol?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

39/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

22/07/2020

5363

PREGUNTA
ESCRITA

22/06/2020

ERC

Per això preguntem al govern municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El Govern municipal sap si aquest establiment compleix amb tots els requeriments mediambientals sobre
nivells de soroll?
3. S’ha realitzat algun control o mesura?
4. Es té previst realitzar algun control o mesura?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

40/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?
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?

22/07/2020

5364

PREGUNTA
ESCRITA

3. Quin és el pressupost que s’hi preveu destinar a les obres de renovació i ampliació de les pistes?
22/06/2020

ERC
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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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?
22/07/2020

5365

PREGUNTA
ESCRITA

22/06/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

41/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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:

22/07/2020

5366

PREGUNTA
ESCRITA

22/06/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

42/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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:

22/07/2020

5367

PREGUNTA
ESCRITA

23/06/2020

ERC

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 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.

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

43/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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:

22/07/2020

5368

PREGUNTA
ESCRITA

23/06/2020

ERC

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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?

44/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5369

PREGUNTA
ESCRITA

25/06/2020

ERC

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?
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

45/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5370

PREGUNTA
ESCRITA

25/06/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

46/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5371

PREGUNTA
ESCRITA

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?
25/06/2020

ERC
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 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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

47/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

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, 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:

22/07/2020

5372

PREGUNTA
ESCRITA

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?
25/06/2020

ERC
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?
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

48/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

22/07/2020

5373

PREGUNTA
ESCRITA

30/06/2020

ERC

Per això preguntem al govern municipal:
1. Quin és el motiu de que aquestes obres de reforma s’executessin durant el període de l’estat d’alarma?
2. En que han consistit aquestes obres?
3. Quin ha estat el cost total d’aquestes obres?

No

RESPOSTA

20/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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?
22/07/2020

5374

PREGUNTA
ESCRITA

01/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

49/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.
Vistes les anteriors imatges, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?

22/07/2020

5375

PREGUNTA
ESCRITA

01/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

50/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5376

PREGUNTA
ESCRITA

02/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

51/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5377

PREGUNTA
ESCRITA

03/07/2020

ERC

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 contenciós-administratiu - Secció 4ª) 546/2020, de 26 de maig de 2020?

No

RESPOSTA

21/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

52/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5378

PREGUNTA
ESCRITA

4. Han finalitzat ja els i les noves agents el període de pràctiques a la ciutat?
03/07/2020

ERC
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

53/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5379

PREGUNTA
ESCRITA

06/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

54/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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)

22/07/2020

5380

PREGUNTA
ESCRITA

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.
08/07/2020

ERC
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

55/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5381

PREGUNTA
ESCRITA

5. Qui és l’agent presumptament implicat en els fets ocorreguts?
09/07/2020

ERC
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 realitza actualment l’agent presumptament implicat en els fets
ocorreguts?
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

56/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5382

PREGUNTA
ESCRITA

13/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

57/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5383

PREGUNTA
ESCRITA

4. Quantes d’aquestes sancions s’han interposat a infractors menors de 18 anys?
13/07/2020

ERC
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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

58/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5384

PREGUNTA
ESCRITA

3. Quan van ser renovats els recursos de la Sala de Comandament i Gestió de la Mobilitat de l’Hospitalet?
13/07/2020

ERC
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?

Sí

RESPOSTA

14/09/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

59/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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:

22/07/2020

5385

PREGUNTA
ESCRITA

26/06/2020

CIUTADANS

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.

No

RESPOSTA

21/07/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

60/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

22/07/2020

5386

PREGUNTA
ESCRITA

Se adjuntan fotografías recientes del estado de los edificios del complejo (total 12)
01/07/2020

CIUTADANS
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?

No

RESPOSTA

22/07/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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.
22/07/2020

5387

PREC
ESCRIT

10/07/2020

LHECP-ECG

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.

No

RESPOSTA

20/07/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

61/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

22/07/2020

5388

PREGUNTA
ESCRITA

16/06/2020

PP

¿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?

No

RESPOSTA

21/07/2020

Rocío Ramírez Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

62/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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:

22/07/2020

23/09/2020

5389

PREGUNTA
ESCRITA

07/07/2020

PP

No

RESPOSTA

22/07/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

PREC
ORAL

22/07/2020

LHECP-ECG

RESPOSTA

18/09/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

5390

No

• 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?

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.

63/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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?

23/09/2020

5391

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

CIUTADANS

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.

No

23/09/2020

5392

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

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?

No

RESPOSTA

21/09/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

64/76

Data ple

23/09/2020

22/07/2020

23/09/2020

23/09/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

5393

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

5394

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/07/2020

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Convivència i Seguretat.

Acta de ple:

22/07/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS7Wd9uUGd9MrYbPwf2vzm6tNOBV6gmejuAqazB

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 empresa o aquesta pràctica. Moltes gràcies.

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.

5395

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

5396

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

21/09/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

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.

65/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

23/09/2020

5397

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

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.

No

23/09/2020

5398

No

23/09/2020

5399

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

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.

PREC
ORAL

22/07/2020

ERC

RESPOSTA

18/09/2020

Rocío Ramírez Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Ocupació, Empresa, Turisme i Economia Social.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

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.

No

RESPOSTA

21/09/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

66/76

Data ple

23/09/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5400

PREGUNTA
ORAL

Data

22/07/2020

Sol·licitant
Respon

PP

Pregunta
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 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.

No

RESPOSTA

21/09/2020

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos Humans.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

Gràcies Alcaldessa. Jo tenia una pregunta i un prec. La pregunta és respecte al reglament de participació
ciutadana.

23/09/2020

5401

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

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.

No

RESPOSTA

23/09/2020

María Ángeles Sariñena Hidalgo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Participació i Relacions Ciutadanes. Regidora de Govern de Cultura Popular i Tradicional.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

67/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

23/09/2020

5402

PREC
ORAL

22/07/2020

ERC

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.

No

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

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.

23/09/2020

5403

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

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.

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

68/76

Data ple

23/09/2020

23/09/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

5404

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

5405

No

23/09/2020

Data

5406

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.

PREC
ORAL

22/07/2020

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

PREGUNTA
ORAL

CIUTADANS
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.
22/07/2020

CIUTADANS
¿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?

No

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

69/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

23/09/2020

5407

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

CIUTADANS

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 derecho fundamental como es la vivienda?

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

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.
23/09/2020

5408

No

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.

PREC
ORAL

22/07/2020

CIUTADANS

RESPOSTA

21/09/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB
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Data ple

23/09/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5409

No

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
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.

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:

23/09/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4xG3J3zISyJXFQhV5fq0nOKgLt6z9rXfUqazB

LHECP-ECG
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.

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.
23/09/2020

5410

PREGUNTA
ORAL

22/07/2020

LHECP-ECG

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.

No

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports

Acta de ple:
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Avenida del Carrilet número 80, hay un local comercial en el que se están realizando según nos comentan
los vecinos unas obras para la apertura de un Kebab.
Nos comentan que han presentado quejas al Ayuntamiento pues les habían dicho que ya no dejarían instalar
ningún bar en esa zona.
También nos comentan que les parece que están tocando parte de la estructura de la finca en las obras que
están realizando.

23/09/2020

5428

PREGUNTA
ESCRITA

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
24/07/2020

PP
CONOCER:
• Si el Ayuntamiento tiene constancia de estas quejas vecinales.
• Si las obras que están realizando tienen los permisos necesarios.
• Saber qué actividad comercial han solicitado en ese local.
• Asimismo solicitamos una inspección para ver si las obras que se están llevando a cabo corresponden con lo
que han solicitado al ayuntamiento, y para asegurar que no tocan la estructura de la finca.

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
A petición de los vecinos de la calle Hannah Arendt, el Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de
L’Hospitalet (L’H) presenta una batería de preguntas al Equipo de Gobierno municipal para conocer la situación
real de la empresa SOCIOHABITATGE, que desarrolla su actividad empresarial en la misma calle (núm. 3) y que
se dedica a albergar temporalmente a personas/familias sin hogar.
En este sentido, El Grupo Popular municipal sol·licita
CONOCER:

23/09/2020

1. ¿Ha concedido el Ayuntamiento de L’H algún tipo de licencia para desarrollar esta actividad empresarial? En
caso afirmativo, ¿Qué tipo de licencia?
2. ¿Informó el Ayuntamiento de L’H a los vecinos de la actividad que se iba a desarrollar en dicho inmueble?
3. Estas viviendas tienen una cédula de habitabilidad para un máximo de 12 personas, pero según parece este
inmueble ha llegado a albergar más de 20 personas. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’H de esta
situación?
4. ¿Desde el inicio de la actividad empresarial, el Ayuntamiento de L’H ha realizado algún tipo de inspección
para comprobar que no se está contraviniendo ninguna normativa? En caso afirmativo, ¿Cuándo? ¿Se ha
interpuesto algún tipo de sanción? ¿De qué tipo?
5. ¿El Ayuntamiento de L’H ha concedido, o concede actualmente, algún tipo de subvención municipal para
desarrollar esta actividad en dicho inmueble? En caso afirmativo ¿Qué año/s? Solicitamos copia del/de los
mismo/s.
6. ¿Existe algún tipo de convenio de colaboración con SOCIOHABITATGE? En caso afirmativo, ¿En qué
términos? ¿Desde cuándo? Solicitamos copia del mismo.
7. Según los vecinos, y para maximizar el espacio, se han anulado medidas de seguridad que afectan a la
comunidad. Se han anulado las alarmas comunitarias e inutilizado la puerta del parking del inmueble, por
ejemplo. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’H de este hecho? ¿Conoce el Ayuntamiento de L’H qué
medidas de seguridad dispone dicho inmueble? ¿Qué protocolo existe en caso de incendio?
8. Según los vecinos, las personas -en su mayoría jóvenes- presentan comportamientos incívicos, ensuciando
las viviendas del entorno y provocando molestias por ruidos a altas horas de la madrugada. Además, la
convivencia de diferentes familias en el inmueble ha provocado roces de convivencia que han requerido la
asistencia de la ambulancia en alguna ocasión. ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’H de este hecho?

5429

PREGUNTA
ESCRITA

04/08/2020

PP

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les Planes per les
escombraries i la brutícia que s’acumula als voltants de la Plaça dels Blocs de la Florida núm. 18 (entre els
carrers Primavera i Catalunya), tal i com es mostra en les següents fotografies, des del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana volem saber:

23/09/2020

1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Existeix alguna denúncia per aquests fets?
3. Quina gestió n’hi està duent a terme el Govern Municipal?
4. Quin és el motiu pel qual el personal de neteja de la via pública no treballa aquesta zona?
5. En cas de tractar-se d’un espai d’ús privatiu, ha contactat l’Ajuntament amb els veïns i veïnes propietàries per
instar-los a la neteja de la zona?
• En cas afirmatiu, quin termini se’ls hi ha donat per procedir a la neteja de la zona? Se’ls ha sancionat per
aquests fets?
• En cas contrari, quins són els motius?

5430

PREGUNTA
ESCRITA

07/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020
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En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les Planes pels
desperfectes a l’Avinguda de Catalunya que poden afectar a la seguretat de les persones, tal i com es veu a les
següents fotografies, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
23/09/2020

5431

PREGUNTA
ESCRITA

07/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/09/2020
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1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica, que també afecta al tram de l’Avinguda Primavera (entre
els carrer Pins, l’avinguda Catalunya i l’avinguda de Ponent)?
2. Hi està previst realitzar alguna reparació de la calçada?
3. En cas contrari, es preveu alguna alternativa pepal·liar aquesta situació?

74/76

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En el Ple del 27.11.2019, vaig formular una pregunta in voce sobre aspectes de la memòria històrica a la ciutat.
D’aquests tres aspectes (Stolpersteine, Refugis i Plaques) el 19.12.2019 només ens van respondre sobre els
llambordins Stolpersteine, deixant sense resposta els altres dos temes. Reiterem la mateixa pregunta feta al Ple:
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

23/09/2020

5432

PREGUNTA
ESCRITA

08/09/2020

ERC

“El passat 28 d’octubre es va celebrar a L’Hospitalet el dia de la memòria democràtica, on es van manifestar
diferents qüestions que resten pendents, per exemple, la instal·lació de llambordins Stolpersteine, que van
presentar des d’Esquerra el juny del 2018, o el tema de la recuperació dels refugis antiaeris, una altra moció
d’Esquerra el novembre del 2018, o la retirada de plaques.
Volíem preguntar al govern en quin estat es troba el compliment d’aquestes mocions, quina previsió i quin
calendari hi ha per executar els acords adoptats i també pel que fa a la retirada de plaques. Moltes gràcies.

No

RESPOSTA

21/09/2020

David Quirós Brito
Tinent d’alcaldia de l’Àrea d’Educació, Innovació i Cultura. Regidor President Districte III.
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En relació al Consell Esportiu de l’Hospitalet,
Aquest grup municipal li pregunta a l’Alcaldessa:

23/09/2020

1. Sra. Núria Marín, troba exemplar mantenir en el seu govern a dos regidors que estan en llibertat amb càrrecs
i acusats per delictes de malversació de fons públics, falsedat documental i blanqueig?
2. Sra. Núria Marín, troba exemplar que s’utilitzin les aportacions de les entitats esportives i escolars per pagar
sobresous, dinars, esmorzars, llibres d'autoajuda i multes de trànsit de dos regidors del seu govern?
3. Sra. Núria Marín, per quins motius en l’anterior mandat va contractar al Sr. Cristóbal Plaza com assessor de
Nivell 1 després que fos acomiadat com a Director del Consell Esportiu pel Regidor d’Esports i president del
Consell Esportiu Cristian Alcázar?
4. Sra. Núria Marín, vostè troba normal que el Sr. Cristóbal Plaza cobrés una indemnització d’acomiadament del
Consell Esportiu de 47.000 euros, signada pel regidor del seu govern Cristian Alcázar, quan al Diari de
l’Hospitalet de gener del 2017 el Sr. Cristóbal Plaza manifesta que ha marxat voluntàriament?
5. Sra. Núria Marín vostè troba normal que el Sr. Cristian Alcázar arreglés la indemnització al Sr. Cristóbal
Plaza?

5433

PREGUNTA
ESCRITA

08/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/09/2020

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l’Àrea de Planificació Estratègica i Econòmica, Joventut i Esports
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Data ple

23/09/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5434

No

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les Planes per la
falta d’il·luminació durant la nit al carrer de Pedraforca en el tram comprès entre l’avinguda de Masnou i carrer de
Renclusa amb l’avinguda de Primavera durant alguns dies del mes de setembre, el Grup Municipal d’Esquerra
Republicana vol saber:

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2020

RESPOSTA

22/09/2020

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:
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ERC
1.
2.
3.
4.

Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona?
Quin ha estat l’origen de la manca d’il•luminació?
Quines mesures s’han aplicat per tal de donar solució al problema?
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