INFORME PRECS I PREGUNTES
OCTUBRE 2018 - MARÇ 2019

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.

15/05/19

Data ple

23/10/2018

23/10/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

4817

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

ICV-EUiAPIRATAS

L’altra pregunta és sobre el pas de vianants cap a Josep Janés, que ara no hi ha cap pas de vianants al col·legi.
S’està demanant aquest pas de vianants i la reposició dels arbres que hi havia al pati i es van tallar quan es va
renovar el carrer i no s’han reposat. I els pares i mares del col·legi estan demanant això, primer el pas de
vianants que per seguretat és necessari i després la reposició dels arbres del pati.

No

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

4818

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CIUTADANS

Tengo dos pequeñas cuestiones. La primera sería sobre los alcorques. Hay unos alcorques en calle Nazaret, al
lado del colegio Prat de la Manta, que nosotros les pedimos que desbrozaran, porque de verdad que la maleza
llegaba a la altura de mi rodilla. Entonces ustedes nos dicen que se desbrozaron en junio y que está previsto un
nuevo desbroce para la primera quincena de noviembre.
Nos han hecho llegar imágenes que creo que los han desbrozado ya, pero que hay algunos que todavía no se
han hecho, es decir que hay algunos que todavía no se han hecho tal y como se debería hacer. Entonces
nosotros les pedimos cuándo se ha hecho y cuando se tiene pensado realizar el desbroce completo de esta calle.

No

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

1/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sobre la avenida Torrente Gornal, que ya les preguntamos en el pasado Pleno, ustedes nos dicen que la última
poda, estamos hablando en este caso de podas, se realizó en 2017 y la próxima que se prevé realizar es en
2019.
Entonces los vecinos, recuerden que también lo presentamos aquí, les presentaron a ustedes recogidas de
firmas, les presentaron instancias, nosotros también y a los vecinos les decían que los habían podado durante
este mes de junio de este año, junio 2018.

23/10/2018

4819

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CIUTADANS

Entonces cuando nosotros, a parte de la solicitud que hicimos en el Pleno, pedimos la información, ustedes
mismos nos demostraban que no se habían podado esos árboles. Igual que el vecino decía que podía tocar las
ramas desde su casa y que a veces las tenían que cortar porqué se les metían dentro, al final ustedes decían y
demostraban que la poda que habían dicho a los vecinos que habían hecho, al final no la han hecho.
Yo pediría que aclararan esta cuestión y que realizaran la poda y que hablaran con los vecinos que se han
puesto en contacto con ustedes y han recogido firmas y han hecho un esfuerzo para participar y ayudar a la
cohesión de esta ciudad y a la mejora de esta ciudad. Yo pediría también que se les tenga en consideración y
que hablen ustedes con ellos para mejorar esta situación. Gracias.

No

23/10/2018

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Són tres preguntes. Una és, es va fer la remodelació del carrer Santa Anna i en aquests moments no sé si
hauran acabat. Estaven aixecant l’entrada del pàrquing perquè evidentment entenc que l’obra no es va acabar bé
i degut a una sèrie de pluges hi ha caigut aigua, filtracions a la tercera planta. Jo el que vindria a dir és que quan
en totes aquestes obres que s’estan produint a la ciutat, que n’hi ha moltes ara, com per exemple a Príncep de
Bergara, que els equips tècnics d’urbanisme o els tècnics que tingui l’ajuntament en el moment d’entrega
definitiva de l’obra, vetllin perquè aquesta obra estigui ben acabada i que no es produeixin casos com el del
carrer Santa Anna, que provoquen situacions anòmales i que després s’han de rectificar.

4820

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CiU

No

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

2/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I després també una tercera, que ens preocupa, és aquí davant de la plaça de l’Ajuntament que s’està obrint tot
això i ens està donant la impressió de que s’obre un forat, es tapa un tros, es torna a obrir i com una sensació de
disbauxa en l’obra d’aquí a la plaça de l’Ajuntament, del tram que va cap a Enric Prat de la Riba, com una mica
de descontrol dels que estan fent les obres.

23/10/2018

23/10/2018

23/10/2018

4821

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CiU

No

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Fins i tot, jo l’altra dia a les 10, 11 del vespre, crec que va ser, no sé si d’ahir o abans d’ahir, que estaven
treballant en el tema i la sensació que em va... bé, la sensació no, sense la sensació, perquè s’estaven
esbroncant entre els propis que estaven fent l’obra, de que no tenien molt clar per on anaven. Anaven fent forats,
anaven suposo que buscant una avaria o reparant alguna cosa, però que no tenien massa clar el què estaven
fent.

Després, també darrerament estem observant sobretot aquí, em comenten que a altres barris, però aquí al barri
Centre moltes situacions de talls de llum de carrers, que en un moment puntual, la passada setmana el carrer
Roselles es va quedar sense llum tot el carrer. Aquest cap de setmana a part de l’ajuntament hi ha fanals
apagats; carrer Josep Mª Segarra en els quatre o cinc trams de carrer excepte un, no hi havia llum; s’estan
produint situacions d’apagada de llum de diferents trams de carrer. Si es deuen a alguna avaria general o
aprofitar per canviar les llums, no ho sé, per donar resposta als veïns que ens ho pregunten.

4822

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CiU

No

RESPOSTA

23/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

4823

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

ERC

Sí, gràcies. Al 2015 en aquest Plenari vam aprovar una moció, que va presentar aquest grup, per crear la
comissió de redacció del PEPPA. A final de juliol també en aquest Ple, en una moció nostra, vam demanar que
es creés aquesta comissió, que es convoqués.
Se’ns va traslladar des de l’equip de govern que aquesta reunió, aquesta convocatòria es faria a principis de
setembre i voldríem saber si s’ha convocat ja aquesta reunió per redactar aquest nou PEPPA a nivell de la ciutat.

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

3/99

Data ple

23/10/2018

23/10/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Una segona pregunta. Ple rere Ple veiem que a l’ordre del dia vénen un munt d’expedients relacionats amb
sancions interposades a propietaris de gossos. Volem saber el grau de cobrament d’aquest tipus de sancions i
demanem saber quina és la valoració de l’equip de govern sobre aquest tema, en el sentit de si a aquestes
accions cal afegir campanyes informatives, cal crear espais adaptats als gossos o altres mesures per tal de fer
front a aquesta situació.

4824

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

CiU

Sí

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

4825

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

CUP-PA

El passat 24 de setembre, des del compte de twitter d’Es Racismo, es compartia un vídeo que al final el què es
feia és compartir-lo d’un altre veí, d’una altra xarxa social, d’un veí d’aquesta ciutat, d’un veí de la Torrassa. Un
vídeo de rambla Catalana 66, del barri de la Torrassa de L’Hospitalet, on es veu una senzilla i habitual discussió
nocturna entre una dona, no sabem si veïna o no de la nostra ciutat, i una parella de Mossos d’Esquadra que
finalitza després de, diria que són tres minuts, dos, tres minuts de vídeo de discussió, finalitza amb una
immobilització física bastant injustificable, amb el placatge de fins a sis agents, a ambdues persones, aquesta
dona i un altre home, amb previsibles lesions d’aquestes persones immobilitzades, posteriors també a empentes i
cops contra les persianes del local on estaven assegudes, a simple vista sense cap justificació.
Volem saber si l’ajuntament té constància d’aquesta més que qüestionable intervenció policial per part dels
Mossos d’Esquadra. Volem saber si podria intentar posar-se en contacte amb aquesta veïna, sobretot amb la
dona, en el que nosaltres creiem un clar abús de força i de poder per part dels agents dels Mossos d’Esquadra,
sis agents de Mossos d’Esquadra.
I si farà aquest ajuntament, aquesta institució una pregunta oficial al departament d’Interior i a Mossos per
aquesta actuació als carrers de L’Hospitalet. Gràcies.

No

RESPOSTA

19/10/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

4/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

23/10/2018

4826

PREGUNTA
ESCRITA

En relación a la reunión de la Comisión Mixta Generalidad de Cataluña - Ayuntamiento de l'Hospitalet de
Llobregat, celebrada el 27/09/2018, tras la cual este Ayuntamiento ha emitido nota de prensa informando que
“Marín i Artadi acorden una experiència pilot per detectar habitatges buits a L’Hospitalet” en la que “la Generalitat
delegarà en l’Ajuntament la capacitat inspectora en aquesta matèria, per tal d’elaborar un cens d’habitatges buits
que ajudi a abordar el fenomen de l’ocupació i les actuacions de possibles màfies” a la vez que “ambdues
administracions han anunciat que destinaran la mateixa partida pressupostària a la compra d’habitatges per
cobrir les necessitats d’habitatge social al municipi”:
28/09/2018

CIUTADANS
http://www.l-h.cat/detallNoticia.aspx?
1LthviuHeScXXDHvvDVY2PYoFVjGogyPqdUOlN68kTdcqazAgKeHtBA178VoqazCj4C0UGE
SOL·LICITUD:
¿Cuál es la relación y el detalle de los acuerdos alcanzados?
¿Cuál es el calendario establecido para desarrollar la experiencia piloto para detectar viviendas vacías en
L'Hospitalet de Llobregat?

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

5/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

23/10/2018

4827

PREC
ESCRIT

04/10/2018

CIUTADANS

ATENDIDO que la parietaria es una familia de malezas muy alergénica y es una de las principales fuentes de
polen alergénico.
VISTA la proliferación en nuestra ciudad de este tipo de maleza, tal y como se puede comprobar en las dos fotos
que se adjuntan.
ATENDIDO que el Pleno municipal del 26/09/2017 el Pleno de L’Hospitalet aprobó el tercer punto de la moción
presentada por el grupo municipal de Ciudadanos “MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LAS CONDICIONES DE
VIDA DE LAS PERSONAS ALÉRGICAS AL POLEN DE L’HOSPITALET” que afirmaba “INSTAR al gobierno
municipal a reforzar los trabajos de limpieza de maleza en los espacios públicos en los meses de febrero a
noviembre, priorizando la eliminación de las parietarias.
SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que el gobierno municipal tome las medidas necesarias para garantizar el buen estado de estos
árboles, así como el correcto mantenimiento de este tipo de zonas para que no se vuelva a repetir una falta de
mantenimiento como la expuesta en las fotografías.

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

SOL·LICITUD:
23/10/2018

4828

No

PREC
ESCRIT

15/10/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Solicitamos al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para limpiar las pintadas del entorno de las
calles Xipreret, Major y Sant Roc (se adjuntan tres fotografías), a la mayor brevedad posible.

6/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITUD:

23/10/2018

4829

No

PREC
ESCRIT

15/10/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

19/10/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Solicitamos al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para instalar una marquesina en la parada de
la línea L79 en la Calle Botánica con la calle Miguel Hernández (se adjunta fotografía), a la mayor brevedad
posible para favorecer a los usuarios.

7/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat dimarts 18 de setembre es va posar en marxa una prova pilot d'un servei de bicicletes compartides a
l'Hospitalet, de l'empresa MOBIKE, amb la participació de l’alcaldessa i el regidor de Mobilitat. A més, el dia
abans, dilluns 17 de setembre, el vicepresident de Mobilitat i Transport de l'Àrea Metropolitana de Barcelona,
Antoni Poveda, va anunciar la posada en marxa d'un servei públic de bicicleta d'ús compartit a partir del gener a
12 municipis metropolitans, entre ells l'Hospitalet de Llobregat.
El grup municipal d'ERC li pregunta al govern municipal:

23/10/2018

1. Quin procediment s'ha seguit per acordar aquesta prova pilot amb l'empresa privada MOBIKE?
2. Quin tipus de concurs o procediment s’ha fet servir per escollir l’empresa MOBIKE per realitzar aquesta prova
pilot?
3. Quina durada tindrà la prova pilot? Quin serà el desplegament i implantació del servei?
4. Quan i com es traslladaran els resultats i les conclusions de la prova pilot?
5. Quin és el criteri per l'ocupació de l'espai públic d'aquest servei, sense mòdul d'estacionament específic? Per
què es permet aquesta ocupació, i es va instar la retirada de patinets elèctrics d'una altra empresa que també
feia ocupació de l'espai públic per estacionar els vehicles?
6. Els usuaris de l’Hospitalet del servei de bicicletes de l’empresa MOBIKE podran deixar aquestes bicis a
Barcelona en els seus desplaçament cap a la ciutat veïna?
7. Quins són els motius perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet no ha implementat el bicing a l’Hospitalet tal com es
va acordar en un punt d’una moció aprovada al ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet el juny de l'octubre del 2015?
8. Quina justificació hi ha per posar en marxa una prova pilot amb una empresa privada que no amaga que “és
una gran oportunitat començar a caminar a Catalunya de la mà de la seva segona ciutat més poblada”, segons
ha declarat el director general de MOBIKE a Espanya durant la presentació, quan ja està en marxa la implantació
d'aquest servei, de caràcter públic, a través de l'AMB (E-Bicibox)?
9. Quina és la finalitat de la prova pilot? Es vol implantar, a més del metropolità (EBicibox), un sistema municipal
de bicicletes compartides propi per l'Hospitalet?
10. Quin cost suposarà per l'Ajuntament aquest servei municipal, un cop finalitzi la prova pilot, si es decideix
implantar-lo?
11. Perquè s’ha escollit l’empresa MOBIKE i no altres empreses que ofereixen el mateix servei?
12. Per últim, aquest grup vol que ens facin arribar també de tota la informació que es va exposar a les reunions
dels passats 14 de juny i 19 de juliol.

4830

PREGUNTA
ESCRITA

19/09/2018

ERC

No

RESPOSTA

19/10/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

8/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns ens han fet arribar queixes per l'activitat desenvolupada als baixos comercials de l'edifici situat al
carrer de Santa Eulàlia, núm. 13 (part posterior que dóna a l'illa interior). Segons denuncien, es tractaria en
aparença d'un local dedicat al lloguer temporal de despatxos i espai per la consultoria i assessorament legal (sota
el nom comercial de Lex & Ius), que en realitat acull o ha acollit una activitat ben diferent des de fa mesos, com
habitatges d'ús turístics provocant les molèsties del veïnat.
El grup municipal d'ERC li pregunta al govern municipal:

23/10/2018

4831

PREGUNTA
ESCRITA

20/09/2018

ERC

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

1. Té coneixement el govern municipal dels problemes denunciats?
2. Hi ha alguna llicència d'habitatge d'ús turístic (HUT) vigent en l'esmentat local comercial, o està operant de
manera il·legal?
3. Disposa aquest local de la corresponent cèdula d'habitabilitat?
4. S'hi ha realitzat algun tipus d'inspecció? S'hi ha pres algun tipus de mesura?
5. Quins mecanismes té el govern i quines accions s'estan duent a terme per detectar, localitzar i inspeccionar
possibles HUT que operin de manera il·legal sense llicència?
6. Quants HUT operant sense llicència s'hi ha detectat, a la ciutat i per districtes? Quants s'han clausurat?”

Ens han arribat algunes queixes de veïns del barri de Sanfeliu sobre l’estat de deixadesa de l’espai ubicat en el
carrer Sanfeliu entre c. Pompeu Fabra i c. Sant Jordi. Tant en aquest espai com en els escocells dels arbres del
carrer creixen les herbes indiscriminadament sense que aparentment es tallin ni realitzi cap neteja. (adjuntem
foto)

23/10/2018

4832

PREGUNTA
ESCRITA

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
01/10/2018

ERC
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Amb quin criteri, periodicitat i calendari es realitza la revisió i el tallat d’herbes i el manteniment d’aquests tipus
espais? I en concret d’aquest espai i arbres adjacents?
3. Quan té previst el govern municipal realitzar el tall d’aquestes herbes?”

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

9/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’Av. Catalunya, 150 sobre l’estat de l’enllumenat i
d’alguns arbres sense esporgar que dificulten la visibilitat del carrer.

23/10/2018

4833

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Que té previst fer el Govern Municipal per a resoldre aquest problema?”

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn dels carrers Rodés i Migdia sobre els
contenidors de recollida d’escombraries.
Aquests contenidors es van retirar de la seva ubicació habitual a causa de les obres que s’han realitzat
recentment al carrer. El dia d’avui, setmanes desprès de finalitzar les obres, aquests contenidors encara no s’han
tornat a ubicar en el seu lloc. Això segueix provocant molèsties innecessàries als veïns i establiments.
23/10/2018

4834

PREGUNTA
ESCRITA

08/10/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el Govern municipal tornar a ubicar aquests contenidors en el seu lloc habitual? Quan té previst ferho?

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

10/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn del carrer Libèl·lula núm. 1 del barri de Les
Planes sobre l’estat dels embornals.
HI ha algun embornal trencat que mostra una obertura i pot ser perillós pels vianants (adjuntem foto). Aquests
veïns ja fa temps que ho reclamen sense cap resultat.

23/10/2018

4835

PREGUNTA
ESCRITA

10/10/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el Govern municipal substituir aquests embornals? Quan té previst fer-ho?
3. Es realitza alguna revisió periòdica de l’estat dels embornals de la ciutat?

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Exposem:
Donat l’anunci al PIM (2015-2019) de la instal·lació de la cabina de control de la qualitat d’aire a l’Hospitalet,
durant el primer trimestre de 2018
23/10/2018

4836

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2018

CUP-PA

Volem conèixer:
Si aquesta cabina està ja en funcionament, a quina adreça i espai?
Quin és el recull dels mesuraments i mostres recollides fins ara per aquesta cabina de control de la qualitat de
l’aire, en cas que estigui en marxa ja?

No

RESPOSTA

23/10/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

11/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
El passat dilluns 10 de setembre de 2018, durant la celebració de l’asseguda solidària al monument de
l’Acollidora, es va produir el llançament d’objectes contra els i les veïnes allà concentrades, pacíficament. En
aquest moment, es va trucar d’immediat a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet de Llobregat que durant més de mitja
hora no es va presentar al lloc dels fets.

23/10/2018

4837

No

Consultem:

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2018

RESPOSTA

19/10/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

CUP-PA
• Va rebre la guàrdia urbana aquest avís el dilluns 10 de setembre a les 20:21 hores aproximadament?
• Com es va gestionar aquest avís? Quin seguiment es va fer de la denúncia?
• Per què no es va presentar cap agent de la guàrdia urbana davant la denúncia del llançament d’objectes,
susceptible de provocar lesions, entre les 20:21 i les 21hores del 10/09/2018?
• Quin comandament o responsable del servei va decidir que no calia que s’hi personés cap agent de la guàrdia
urbana, tot i l’avís del llançament d’objectes?
• Existeix un registre cronològic d’actuacions de la Guàrdia Urbana amb data i hora? Si fos el cas, demanem
tenir accés al detall d’aquest registre corresponent al dia 10/09/2018 entre les 20 i les 22 hores de la nit.

12/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
Donada l’aprovació en el Ple de setembre de 2016 de la ‘Moció per a la instal·lació de lavabos públics a
l’Hospitalet de Llobregat’ que va incloure el següent
acord:
“Donar publicitat d’aquest servei bàsic i senyalitzar-lo a la via pública de forma visible fent ruta de senyals des de
la plaça, les parades de transport públic o el carrer principal de referència fins als urinaris públics”.
Donada l’aprovació en el Ple de maig de 2018, de la Moció conjunta per a la instal·lació de lavabos públics als
parcs i espais verds de la ciutat, que tornava a demanar el compliment de la moció sobre els lavabos públics de
2016.

23/10/2018

4838

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2018

CUP-PA

I donat que a l’informe de seguiment de mocions corresponent, només es dona compte del compliment de l’acord
relatiu a la tramitació dels trasllats d’aquesta esmentada moció.
Consultem:
• Quants nous mòduls prefabricats que compten amb lavabos públics o d’altres modalitats de lavabos a l’aire
lliure, s’han instal·at des del 2016 a la ciutat?
• Perquè no estan senyalitzats enlloc aquests nou mòduls instal•lats a parcs i espais verds que incorporen
lavabos públics? (com ara els mòduls cedits a entitats esportives o lúdiques, per exemple als clubs de petanca).
• Quins horaris i quina gestió se'n fan d’aquests equipaments, amb servei públic de lavabo? Quina regulació,
protocol o normativa, regula la gestió d'aquests equipaments públics i de quina manera?
• Té intenció l’Àrea competent de senyalitzar i visibilitzar aquest servei públic a diferents espais i equipaments
públics de la ciutat, per tal que veïns i veïnes els coneguin i en puguin fer ús?

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

13/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Amb la presentació de les obres del nou camp de futbol de la Torrassa, diferents grups de veïns i veïnes del barri
i entitats patrimonialistes han manifestat el seu neguit sobre les afectacions que aquesta intervenció pot tenir
sobre el patrimoni de la ciutat. El nou equipament s'erigirà als voltants del Castell de Bellvís, conegut com la
Torrassa. A més, hi consta a la presència de restes d'una sitja ibèrica i romana en les proximitats.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

23/10/2018

4839

PREGUNTA
ESCRITA

11/10/2018

ERC

1- S'ha realitzat algun tipus d'estudi d'expectativa arqueològica previ a l'inici de les obres? S'han realitzat algun
tipus de cates o prospeccions arqueològiques? Amb quin resultat?
2- Quines han estat les indicacions dels responsables municipals de patrimoni sobre aquest cas? Quin
seguiment se'n farà?
3- Quines mesures o actuacions previstes hi ha, pel que fa a aquestes obres i respecte a possibles troballes o
restes d'interès?”

No

RESPOSTA

19/10/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

23/10/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

14/99

Data ple

27/11/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4840

PREGUNTA
ORAL

Data

23/10/2018

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Pregunta
La obra de la calle Jacint Verdaguer está siendo un verdadero quebradero de cabeza para los vecinos. Si antes
del verano estaban preocupados y movilizándose por todo el tema de los ruidos que provocaba, a parte de polvo
y otros temas que preguntamos en este Pleno y que han cesado no por…
SRA. ALCALDESSA
Perdón, ¿se refiere a la del parquin que está haciendo una empresa privada?
SRA. ESTEBAN FERNANDEZ (CIUTADANS)
Sí. Estos problemas que han cesado no tanto por la intervención de la gestión del ayuntamiento, sino por la
propia dinámica de la obra, pues ya se ha acabado de taladrar, fin del problema.
Ahora hay otros problemas y realmente los vecinos están asustados y es que se está continuamente moviendo
runa, sacos de escombros, lo que es de hormigón, sin parar el tráfico y realmente es que tengo una imagen, que
es que para los que trabajamos en la construcción, es que no… peligro peligrosísimo, o cuanto menos inquieta a
los vecinos.
La Sra. Esteban mostra una fotografia.
Entonces, parece ser que una vecina se puso en contacto con la Sra. Alcaldesa a mediados de octubre, a través
de twitter, que la gente anda un poco y queríamos saber qué seguimiento se está realizando de este tema porque
ya lo ha remitido, parece ser, a espacio público. ¿Qué controles se realizan sobre la seguridad en la vía pública
de las diferentes obras? Porque ahora está proliferando mucha grúa y entonces un poco esto y sobre todo qué
protocolo se sigue cuando los vecinos pasan avisos de seguridad. Gracias.

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

4841

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

No

27/11/2018

Nosaltres, respecte als pilons i panells de lliure expressió que es van treure ja fa temps, hi ha entitats que ens
han preguntat què passava amb aquests pilons perquè els hi va bé per penjar els seus cartells de les festes
majors, de les diferents expressions que tinguin i volíem saber què passava amb aquests pilons.

15/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El nostre grup ha presentat diferents preguntes sobre la prova pilot del servei de bicicletes compartides de
l’empresa Mobike. Nosaltres voldríem tenir l’acord per escrit, és a dir, al que van arribar amb aquest tipus
d’empresa i també manifestar la preocupació, i s’ha manifestat des de diferents àmbits, que ens trobem aquestes
bicicletes a qualsevol lloc de la ciutat, en mig de les voreres o a llocs inversemblants.

27/11/2018

4842

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

ERC

I ens preocupa perquè aquesta prova pilot durarà dotze mesos, en principi és el que ens han dit en una de les
respostes escrites, però la preocupació ve, si ja tenim problemes amb 216 bicicletes que existeixen en aquest
moment, amb la prova pilot sembla que poden arribar a 1.000 bicicletes a nivell de la ciutat. Per tant, aquest
problema no me’l puc imaginar amb 1.000 bicicletes al mig de les voreres o que no siguin als punts concrets on
haurien de ser aquestes bicicletes.
I també, referent a aquest tema, les reunions del 14 i 19 de juliol que va realitzar el govern per explicar als grups
municipals aquest tema. Nosaltres vam demanar tota la documentació que es va exposar. Som al mes d’octubre,
a finals de mes i aquesta documentació no la tenim a les nostres mans encara.

No

27/11/2018

27/11/2018

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Essent coneixedors de la situació de desallotjament de l’ateneu on s’acollia a la tancada migrant de L’Hospitalet
el passat divendres i a les set persones que hi vivien fins aquell mateix divendres. Què té pensat l’àrea
corresponent i el govern d’aquest ajuntament per atendre, quines mesures per atendre la situació d’aquestes set
persones? Quina solució habitacional els hi oferirà, esperem, per cobrir la situació d’emergència habitacional
d’aquestes, no oblidem, d’aquests set veïns de la nostra ciutat? Gràcies.

4843

PREGUNTA
ORAL

23/10/2018

CUP-PA

No

RESPOSTA

19/11/2018

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern de Benestar Social

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

4844

No

En nom dels grups municipals: ICV-EUiA-PIRATES-E, Ciutadans, ERC, CiU/PDeCat i CUP-Poble Actiu
L'Hospitalet traslladem aquest PREC a l'Alcaldessa del municipi, Núria Marín, i als responsables municipals que
pertoqui per tal de visibilitzar i commemorar el pròxim 20 de novembre, Dia de la Memòria Trans a la ciutat,
mitjançant la col•locació de la bandera trans a la façana de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat”.

PREC
ESCRIT

08/11/2018

CUP-PA

RESPOSTA

12/11/2018

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

16/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITUD:

27/11/2018

4845

No

PREC
ESCRIT

24/10/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

PREC
ESCRIT

24/10/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para subsanar los desperfectos del pavimento de
Rambla Marina a la altura del número 333 (adjunto dos fotografías), a la mayor brevedad posible.

SOL·LICITUD:
27/11/2018

4846

No

Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para subsanar los desperfectos del pavimento de
l'Avinguda Catalunya (adjunto dos fotografías), a la mayor brevedad posible.

SOL·LICITUD:
27/11/2018

4847

No

PREC
ESCRIT

24/10/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para podar los árboles de l'Avinguda Ponent
(zona antiguo SEPU) que están tocando las fachadas de los pisos (adjunto dos fotografías), a la mayor brevedad
posible.

17/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius
Atès que a la Junta de Govern de data 13 de novembre va aprovar l’acord U0501/5608 (núm. 8 de l’ordre del dia)
que diu DONAR-SE PER ASSABENTADA DE L’ACTA D 19 DE SETEMBRE DE 2018, DE SUSPENSIÓ
TEMPORAL PARCIAL DE LES OBRES DEL CASAL DE GENT GRAN AL BARRI DE CAN SERRA (EXP.
28066/2017).
Atès que aquesta acta diu literalment:

27/11/2018

4848

PREGUNTA
ESCRITA

14/11/2018

ICV-EUiAPIRATAS

“Acorden les parts implicades, formalitzar la present ACTA DE SUSPENSIÓ TEMPORAL PARCIAL de les obres
esmentades, adjudicades a l’empresa ARTÍFEX INFRAESTRUCTURES SLU atès que:
	Els treballs previstos per al a realització de les obres dins la fase d’estructura han tingut que ser aturades al
trobar-se dins el subsòl elements no previstos, per tant, es requereix un temps d’estudi per plantejar una solució i
reprendre les obres”
Pregunta
	Quins elements no previstos es van trobar dins el subsòl que van ocasionar l’aturada temporal de les obres del
Casal de Gent Gran al barri de Can Serra?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

18/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius
Atès que a la memòria valorada per a la substitució del paviment de la pista esportiva al poliesportiu Municipal
Gornal de data juny 2017 O-52/2017 aprovada per la Junta de Govern Local del 1 d’Agost del 2018 diu
literalment: “la present memòria valorada, que es defineix en els documents que s’adjunten, té per objecte la
substitució de l’acabat (paviment) de la pista del Poliesportiu Municipal Gornal, donat el seu estat de degradació
per diferents factors externs a la construcció, considerant-se inadequat per a l’ús esportiu.”

27/11/2018

4849

PREGUNTA
ESCRITA

19/11/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Atès que a l’apartat 2 de Descripció de les actuacions, al punt 2.0 d’enderroc del paviment existent no es defineix
el paviment existent actualment a la pista. El punt 2.0 – Enderroc paviment existent diu, literalment: “Definició del
paviment existent” sense donar més informació.
Atès que al projecte no s’especifiquen els factors i les causes concretes que motiven la conclusió de que la
degradació sigui per factors externs a la construcció.
Demanem:
Descripció detallada de les característiques del paviment actual a enderrocar i confirmació de que complia les
condicions tècniques necessàries indicades en el projecte executiu i en els plecs de condicions originals de la
construcció del Poliesportiu Gornal.
Descripció i argumentació detallada dels factors i les causes concretes que motiven la conclusió de que la
degradació sigui per factors externs a la construcció.

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

19/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Un grupo de pares y mares del CEIP Joaquim Ruyra se quejan desde hace meses de la falta de mantenimiento
en los servicios básicos del centro educativo, tales como la calefacción.
Según hemos sido informados, desde hace tiempo vienen reclamando una solución a la Regiduría de Educación
del Ayuntamiento de L’Hospitalet pero no llega.
Atendiendo que nos acercamos al periodo invernal, con la bajada de temperatura que ello comporta, los padres y
madres de dicho Centro reclaman una solución urgente cuanto antes.

27/11/2018

4850

PREGUNTA
ESCRITA

31/10/2018

PP

En este sentido, desde el Grupo Popular queremos saber:
- ¿Tiene la regiduría de Educación de este Ayuntamiento constancia de los hechos expuestos?
- ¿Se ha procedido desde la Regiduría a tratar de solucionar dicho problema con el Centro Educativo?
- ¿Qué plazos se han marcado desde la Regiduría para solucionar dicho problema?
- ¿Cuánto dudará los trabajos para solucionar dicho problema?

No

RESPOSTA

23/11/2018

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns dels barris de La Florida i Pubilla Casas referents a la
supressió de la parada del bus LH1 Davant del CAP de La Torrassa.
Aquests veïns i veïnes es queixen que una bona part de gent gran i persones amb mobilitat reduïda que són
usuaris d’aquest centre de salut, i que han d’anar a visites dels metges especialistes, es veuen obligats a caminar
llargues distàncies o a utilitzar el servei de taxi per a poder arribar-hi.
27/11/2018

4851

PREGUNTA
ESCRITA

18/10/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quins són els arguments perquè aquesta parada encara estigui suspesa?
2. Aquesta decisió de suprimir la parada serà definitiva?
3. Té previst el Govern que aquesta parada torni a ser operativa? Quan té previst fer-ho?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

20/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del barri del Centre sobre el sentit del gir per l’accés de
vehicles al carrer de la Casa Nova per la Rambla de Just Oliveras.
Com que els vehicles que efectuen aquest gir que es realitzar des del carrer Barcelona cap a l’esquerra circulant
en sentit descendent pel carril ascendent de la Rambla fins a accedir al carrer Casa Nova.

27/11/2018

4852

PREGUNTA
ESCRITA

29/10/2018

ERC

Com que aquest és un dels punts de màxima afluència de vianants de tota la ciutat i precisament és l’únic petit
tram on poden circula els vehicles, fa que quan un vehicle hi circula es produeixin ensurts en vianants, famílies,
nens i gent gran que en aquell moment no esperen el pas de cap vehicle. Sense comptar amb els reiterats cops i
incidents que alguns vehicles grans han produït en el quadre elèctric a l’entrada del carrer de Casa Nova.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El govern municipal té previst modificar aquest sentit de gir per a evitar més ensurts als vianants i algun
possible accident? Té previst alguna altra intervenció?
3. El govern no creu que serien suficients els accessos al carrer de Casa Nova pels carrers Vilumara i Girona?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

21/99

Data ple

27/11/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4853

PREGUNTA
ESCRITA

Data

29/10/2018

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del carrer de Sant Joan, del barri del Centre sobre els panots
de la vorera de la banda nord (nombres parells).
Recentment s’han canviat en tot el tram del carrer al voltant del 50% dels panots, els més propers a la calçada a
causa de la intervenció d’una companyia de serveis. Aquest canvi –que s’ha realitzat correctament, ha deixat
sense tocar l’altre 50% dels panots més propers als edificis i fa molt més evident que aquests presenten
problemes pels variants com ara desnivells, panots trencats o mal encaixats que ja han fet ensopegar a algunes
persones (adjuntem imatges).
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quan l’Ajuntament autoritza una intervenció d’aquest tipus a les companyies de serveis no aprofita per a
reparar i substituir els panots que són a tocar?
2. El govern té previst canviar els panots de l’altre 50% restant de la vorera nord del carrer de Sant Joan?
3. En cas afirmatiu, quan té previst realitzar les obres?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del carrer de la Casa Nova, del barri del Centre sobre l’estat
de la façana de l’antic edifici de Ford en el número 7 del mateix carrer.

27/11/2018

4854

PREGUNTA
ESCRITA

29/10/2018

ERC

Aquest edifici, està en desús de fa temps pel que fa a l’accés del carrer Casa Nova. Té instal·lades unes xarxes
per evitar despreniments, però aquestes estan força malmeses, no fan la seva funció i en l’actualitat són un perill
evident pels vianants (Adjuntem imatges).
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El govern municipal té coneixement d’aquesta situació?
2. Té previst el govern realitzar alguna acció per a resoldre aquest problema?
3. En cas afirmatiu, quan té previst realitzar aquesta intervenció?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

22/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de diversos veïns del barri del Centre sobre la saturació diària de motocicletes
estacionades en alguns punts del barri al voltant de certs tallers de reparació que fan servir la via pública com a
extensió del mateix taller, molt més enllà de la seva pròpia porta amb les molèsties que provoquen als vianants
en algunes d’aquestes voreres, especialment poc amples (Adjuntem imatges).
Dos d’aquests punts, en concret són:
- Carrer de Sant Joan. S’omple totalment de motos en els trams compresos entre els números 14 i 20, entre el 23
i 25, les dues bandes de la cantonada del carrer Sant Joan amb el carrer d’Espanya, i en les dues bandes de la
cantonada del carrer Sant Joan amb el carrer Església. Els veïns han comptabilitzat en els dies feiners de dilluns
a dissabte, entre 30 i 50 motocicletes.

27/11/2018

4855

PREGUNTA
ESCRITA

29/10/2018

ERC

- Carrer de Girona. Pràcticament s’omple tota la vorera entre el carrer de la Casa Nova i el carrer Barcelona. Els
veïns han comptabilitzat en els dies feiners de dilluns a dissabte, entre 20 i 30 motocicletes.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El govern municipal té coneixement d’aquest problema?
2. Els establiments de reparació de motocicletes al voltant dels quals es dóna aquesta saturació
d’estacionament en les voreres, disposen les corresponents llicències per l’ocupació de tant espai de la via
pública?
3. Quines accions té previst realitzar el govern?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

23/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns i comerciants de l’entorn del carrer Roca Humbert, del Passatge Milans
i avinguda del Carrilet. Sobre la perillositat de l’estat exterior i dels balcons de l’habitatge de l’avinguda del
Carrilet, 325.
La xarxa protectora de què disposen aquests balcons està en molt mal estat i els veïns addueixen que no sols no
protegeix, sinó que és un perill en si mateixa. En aquest mateix edifici i coincidint en el temps, els veïns diuen
haver vist un flux important de persones entrant i sortint, més enllà del que hauria de ser l’habitual.

27/11/2018

4856

PREGUNTA
ESCRITA

31/10/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el Govern municipal realitzar alguna acció per a evitar el risc d’un potencial accident per
despreniment? Quan té previst fer-ho?
3. S’ha realitzat anteriorment alguna inspecció o revisió en aquest edifici?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Ens ha arribat la queixa dels veïns de l’entorn del carrer Tarragona sobre la no reposició de les balises de la
cantonada amb el carrer Mossèn Santiago Oliveras (adjuntem imatges).
Aquest espai en l’actualitat i malgrat la senyalització horitzontal, es fa servir en la pràctica com a simple
aparcament de càrrega i descàrrega arribant a ocupar el pas de vianants.
27/11/2018

4857

PREGUNTA
ESCRITA

13/11/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual el Govern no ha reposat aquestes balises?
3. Té previst el govern reposar-les? En cas contrari, té previst realitzar alguna acció per a impedir que aquest
espai, inclòs el pas de vianants, acabi sent ocupat per vehicles?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

24/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’avinguda del Carrilet a l’alçada dels números 162 i 172,
a l’alçada del pont de les vies, sobre la situació de la vorera de l’avinguda del Carrilet al seu pas inferior pel pont
de la Via del tren.
Aquesta vorera que comunica els barris de Sant Josep i de Santa Eulàlia cada dia té més trànsit de vianants, es
dóna la circumstància que l’amplada que en el seu inici és de 115 cm. es va estretint i a la meitat del seu tram ja
és de 102 cm, fins a arribar a sota del pont, on l’amplada és de 83 cm.

27/11/2018

4858

PREGUNTA
ESCRITA

13/11/2018

ERC

L’augment del trànsit de vianants, i les mides tan estretes, fan que cada cop que algú circula amb un cotxet de
nadó, amb un carret de la compra o amb cadira de rodes, ocupi tota la vorera en un sentit de la marxa i bloquegi
el pas, fent que els vianants que circulen en sentit contrari hagin de fer mans i mànigues per a poder passar.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema? El govern té dades del volum de vianants d’aquest tram?
2. Mentre la ciutat espera una solució definitiva a llarg termini en un hipotètic projecte de soterrament de les
vies, el govern té prevista alguna actuació a curt termini per a resoldre aquest problema?
3. EL Govern considera viable alguna solució transitòria com ara eixamplar la vorera o fins i tot inal·lar un
semàfor que doni pas alternatiu als vehicles o qualsevol altra solució que permeti als vianants circular amb una
mínima normalitat?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

25/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat la queixa dels veïns de l’entorn dels carrers Tarragona, Mossèn Santiago Oliveras i Mare de Déu
de Montserrat del barri del Centre.
Els vehicles que surten dels pàrquings dels carrers Mare de Déu de Montserrat i pretenen anar en direcció sud,
pel carrer Barcelona, en lloc de circular cap allí pels escassos 100 metres del carrer Mossèn Santiago Oliveras
que els separen, es veuen obligats a emprendre un trajecte de més d’1,15 km i passar per 5 semàfors.
A banda de les molèsties diàries que això genera als mateixos veïns, aquests vehicles acaben incrementant
innecessàriament el ja carregat trànsit dels carrers Girona, Josep Tarradellas, la rotonda, Isabel la Catòlica i el
primer tram del carrer Barcelona.

27/11/2018

4859

PREGUNTA
ESCRITA

13/11/2018

ERC

Ens consta que aquests veïns van realitzar una petició a l’Ajuntament en febrer de 2017 mitjançant una instància
registrada amb el núm. 2017/15.793, amb la signatura de 46 veïns i que a hores d’ara ni tan sols ha estat
contestada.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual el Govern no ha respost a aquests 46 veïns?
3. Té previst el govern alguna acció en aquest carrer per a evitar el problema?
4. El Govern considera viable modificar parcialment l’actual sentit de circulació del tram del carrer Mossèn
Santiago Oliveras des de Mare de Déu de Montserrat fins al carrer Barcelona?

Sí

RESPOSTA

10/01/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

26/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del Parc de Can Cluset sobre l’increment de la presència
dels excrements de gossos en algunes àrees del parc. Aquests veïns es queixen que aquesta situació s’ha
agreujat des d’aquest estiu passat i que es produeix de forma recurrent especialment en els dies amb bon temps i
des de primera hora del matí fins al vespre. Ja s’han donat uns quants casos de nens que jugant i corrent pel
parc, acaben empastifats.

27/11/2018

4860

PREGUNTA
ESCRITA

13/11/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quantes sancions s’han produït en aquest parc sobre actes incívics d’aquesta mena i altres en els darrers
anys?
3. Té previst el govern alguna acció en aquest parc per a eradicar l’incivisme?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

27/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. A través de quin procediment administratiu s'ha realitzat la concessió a l'empresa MOBIKE per posar en
marxa la prova pilot amb bicis compartides? A aquest grup ens agradaria disposar del conveni o documentació
corresponent d'aquesta concessió.
2. Quina és la taxa per la llicència d'ús d'aquestes bicicletes? Quina ha estat la liquidació detallada fins al
moment?

27/11/2018

4861

PREGUNTA
ESCRITA

19/11/2018

ERC

3. Quantes incidències ha rebut la Guàrdia Urbana sobre incompliment de l'ordenança de mobilitat amb les
esmentades bicicletes de MOBIKE? Quantes d'aquestes incidències tenen a veure amb l'aparcament indegut
d'aquests vehicles?
4. Quins mecanismes de control té el govern municipal per assegurar que l'empresa respecti l'ordenança de
mobilitat i els termes de la concessió?
5. Quins procediments de control i/o sanció té previstos aquest servei de bicicletes compartides per evitar les
infraccions i/o problemes d'accessibilitat provocats per aquesta empresa?
6. En quin termini i en quins emplaçaments concrets està previst la instal·lació i desplegament de zones
d'aparcament específic per a aquests vehicles ubicats en la calçada, en espais actualment destinats a
aparcaments d'automòbils?

No

RESPOSTA

19/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

28/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Estronci, a l’entrada del parc de Can Buxeres per
la banda del barri de Sanfeliu. Aquests veïns ens han manifestat que fa mesos que la il·luminació de l’accés al
parc no funciona correctament i en les hores del vespre està totalment fosc, això s’agreuja just ara, que es fa fosc
més d’hora i en la pràctica l’accés és impracticable.

27/11/2018

4862

PREGUNTA
ESCRITA

19/11/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quins són els motius d’aquesta manca d’il·luminació?
3. Té previst el govern alguna acció en aquesta ubicació del parc per a resoldre el problema?

No

RESPOSTA

27/11/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

Exposem:
Davant la posada en marxa de la prova pilot de Mobike.
Volem conèixer:
El nombre d’usuaris, trajectes i principals rutes del servei.
27/11/2018

4863

PREGUNTA
ESCRITA

19/11/2018

CUP-PA

El nombre d’incidències detectades en matèria detectades en matèria d’aparcament incorrecte enmig de la via
pública, ja siguin reclamacions o peticions recollides per la pròpia empresa, denúncies o avisos a Guàrdia Urbana
sobre aquest tema o les possibles queixes registrades directament a l’ajuntament, via telefònica o per escrit.
Les dades de la prova pilot relatives a la superfície de via pública reservada per a aparcaments d’aquestes
bicicletes (marcades ara en taronja) i el càlcul establert de metres quadrats segons bicicleta al carrer.
La quantia que ingressa l’Ajuntament en matèria d’ocupació de via pública per part de l’empresa Mobike?

No

RESPOSTA

23/11/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

27/11/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS4SHikSY9Wb31vlVpXbqbUPnSvNBhtqDxoqazB

29/99

Data ple

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Una pregunta, Sra. Marín, cuál es el motivo de que año tras año, el Gobierno municipal deje sin invertir tantos
millones de euros que ustedes mismos han presupuestado. No es que lo diga yo les cito un informe de la
Intervención General de este ayuntamiento, en el que advierte y cito literalmente, “de la tendencia recurrente a
unos niveles bajos de ejecución presupuestaria para las inversiones en los últimos ejercicios”. En 2015,
ejecutaron 63 de cada 100 euros presupuestados en inversiones, es decir, dejaron sin ejecutar el 37% de les
inversiones presupuestadas. En el 2016, la ejecución se quedó en 41 de cada 100 euros presupuestados, en
inversiones, es decir, 59% sin ejecutar. En el 2017, el año pasado, sólo ejecutaron 19 euros de cada 100 euros
que este Gobierno presupuestó en las inversiones, es decir, dejaron sin ejecutar el 81% y este año, a fecha 31 de
octubre, llevamos únicamente 21 de cada 100 euros ejecutados. ¿A qué se debe este bajo nivel de ejecución de
las inversiones que ustedes mismos presupuestan?; ¿es por la incompetencia de su gestión?; ¿es que los
presupuestos que hacen, cada año, son papel mojado?; ¿lo hacen con la intención de reservar las partidas de
inversiones para cuando queden sólo seis meses para las elecciones, o es un poco de todo?

4864

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

Manuel Brinquis Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals i de Participació Ciutadana

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

En línea con lo que ha dicho mi portavoz, sobre las inversiones que este Gobierno tampoco está ejecutando, yo
quería preguntarles por una muy concreta, a ver si nos lo pueden explicar, que en este caso, es el Casal de Can
Serra que ustedes, como partido que se presentó a las elecciones, lo prometieron en campaña. Ustedes, como
partido que ganaron las elecciones y que está gobernando, lo incluyeron en su plan de inversiones, dijeron y
afirmaron que lo iban a hacer durante esta legislatura y que iban a realizar la inversión entre el año pasado y este
y lo único que hemos visto es las migas populares a las que han invitado al barrio entero, eso sí, pero lo único
que hemos visto es la primera piedra, el postureo y al final, va a acabar esta legislatura, Sra. Alcaldesa y ustedes
van a incumplir otra promesa más.

4865

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

4866

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Yo les quiero preguntar y quiero que ustedes nos lo expliquen, qué motivos alegan ustedes para incumplir las
promesas que afirman en su programa electoral y que afirman en el plan de inversiones municipal. Qué motivos
alegan ustedes para realizar ese incumplimiento. Gracias.

30/99

Data ple

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4867

PREGUNTA
ORAL

Data

27/11/2018

Sol·licitant
Respon

ICV-EUiAPIRATAS

Pregunta
Actualment s’estan canviant i renovant els fanals i les lluminàries de l’espai públic amb l’ús de leds a tota la ciutat.
Estem a favor de reduir el consum elèctric i avançar en tot el què sigui sostenibilitat i reducció del consum
energètic. El problema és que hem rebut queixes de que en determinats carrers, la intensitat de la llum és massa
forta i que al trobar-se la llum led a la vista, sense cap mena de difusor, enlluernen molt la vista i generen massa
contaminació lumínica.
Aquesta problemàtica es veu augmentada als carrers on no hi ha arbrat o on s’han talat els arbres, ja que no hi
ha cap element que faci de difusió o d’ombra de llum. Hi ha previsió d’incorporar difusors als nous llums o de
regular la intensitat dels nous fanals?

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

4868

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

21/12/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

4869

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

No

21/12/2018

21/12/2018

I desprès també preguntem al Ple, a l’equip de govern, si s’està complint el calendari, respecte al soterrament de
les vies.

Volíem preguntar, respecte que ens hem trobat en diverses ocasions, zones de Santa Eulàlia, Bellvitge i demés,
en situacions de pluja o no, que no funcionen els semàfors, situacions òbviament, detectat i denunciat per moltes
famílies, zones de pas properes a escoles que òbviament són, suposa, un perill per al conjunt de vianants. És
conscient l’ajuntament d’aquest tipus de caigudes del servei de semàfors, quines iniciatives al respecte? Gràcies.

31/99

Data ple

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4870

No

21/12/2018

21/12/2018

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens hem assabentat a través del Diari de L’Hospitalet, que aquesta ciutat ja té el protocol contra les agressions
sexistes en les festes majors. És d’una iniciativa que vam demanar els diferents grups polítics d’aquest
ajuntament, a través de diferents mocions i els voldríem preguntar, bàsicament, per què aquest protocol no ha
passat pel Ple de l’ajuntament perquè sigui aprovat, tal com passa en diferents consistoris de la nostra
demarcació. Com que no hi ha hagut, tampoc, un procés de participació ciutadana on les entitats de dones i els
grups polítics hagin pogut participar-hi i per què els regidors i les regidores i entitats que han demanat, de manera
reiterada, participar en aquest protocol, ens hem tingut que assabentar a través del Diari de L’Hospitalet.

PREC
ORAL

27/11/2018

ERC

RESPOSTA

21/12/2018

María Ángeles Sariñena Hidalgo
Regidora de Govern d'Igualtat i Gent Gran i de Comerç i Drets dels Consumidors

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Sobre les bicicletes del Mobike, portem també reclamant, des del mes de setembre, és a dir, que ens facin arribar
el document signat entre aquest equip de govern i l’empresa que a data d’avui, encara no tenim, és a dir, ja
portem més de tres mesos, reivindicant aquest tipus de document i l’únic que hem rebut, és power point o
documentació concreta però, en cap cas, hem rebut el document que vostès van signar per cedir a aquesta
empresa poder desenvolupar, aquesta tasca a nivell de la nostra ciutat. També ens agradaria saber quines són
les mesures que posarà en marxa l’ajuntament davant de les bicicletes, que les trobem en qualsevol lloc i estan
obstaculitzant diferents carrers de la nostra ciutat i també voldríem saber si l’ajuntament sancionarà l’empresa per
tenir les bicicletes a llocs que dificulten la mobilitat dels ciutadans.

4871

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

ERC

No

RESPOSTA

20/12/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Nos comentan diferentes vecinos que en el cementerio, actualmente existe una mafia que está actuando desde
hace tiempo y que está comercializando con las escaleras para acceder a los nichos. Si quieres acceder a esas
escaleras tienes que pagar 35 euros y si te niegas, te coaccionan, amenazan, incluso han habido intentos de
agresión por plantarles cara. Esto sucede en la parte de arriba, en la parte de abajo, también hay gente que pide
la voluntad, pero en este caso, actúan de una manera menos violenta. Preguntar al Gobierno si es consciente de
esta situación, si es verdad y en cualquier caso, si se está haciendo algo para erradicar estas conductas.

4872

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

PP

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

32/99

Data ple

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4873

No

21/12/2018

21/12/2018

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Varies coses. Una en quant a les obres del carrer Príncep de Bergara que ja estan pràcticament en un punt final,
la ciutadania que passeja per allà i en aquest moments, els cotxes encara no circulen, o molt poc, estem veient
que al no haver-hi pivots, que és una decisió que es va prendre en el seu dia, al no haver-hi pivots, però hi ha
certs establiments que estan aparcant les furgonetes arrambades contra la paret, perquè l’acera és ampla i
caben. Això què provoca?, provoca que com per exemple, aquesta setmana, en un dia de pluja, hi hagi gent que
complica la situació. Llavors, el què jo demano, és que, com que el carrer s’està acabant, fem una trobada amb
empreses que utilitzen els vehicles, comerciants, veïns per a que no es produeixi el què veig que es produirà.
Que es produirà un mal començament d’aquest carrer i el millor, jo crec que és posar l’accent en intentar-ho
evitar.

PREC
ORAL

27/11/2018

CiU

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Arrel d’això, també ens hem trobat que en la confluència del carrer Príncep de Bergara, al final, amb Josep María
de Segarra, aquest passat cap de setmana i algunes nits, tota aquella zona està en obres perquè són les dues
cantonades que estan fent, no hi ha un pas “vallat”, amb unes planxes de ferro per encaminar a la gent, però ha
passat que no hi ha llum i el problema és que poden haver-hi incidents. De fet, jo vaig ser el dissabte al vespre,
vaig estar, entre cometes, jo i una altra persona, vam salvar a una persona perquè va “tropeçar” perquè no veia
que hi havia una “valla”, un desnivell, un forat i casi cau i el problema no és que no estigui senyalada l’obra, si no,
el problema és que no hi ha llum i clar, al haver-hi desnivells complica la deambulació.

4874

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

CiU

Sí

RESPOSTA

20/01/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

4875

PREGUNTA
ORAL

27/11/2018

ERC

No

RESPOSTA

20/12/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

I sobre el Diari de L’Hospitalet, perquè últimament al Diari de L’Hospitalet, sembla que es donen exclusives, ens
agradaria saber quins són els criteris del gabinet de premsa i de comunicació i l’alcaldia per escollir les portades i
les pàgines centrals del Diari. Ens agradaria també, saber per a l’equip de govern, què es un butlletí municipal i
què és un diari i per què les noticies del Diari de L’Hospitalet, no estan signades pels periodistes.

33/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITUD:

21/12/2018

4876

No

PREC
ESCRIT

28/11/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Solicito al Gobierno Municipal que tome las medidas oportunas para limpiar las pintadas del puente que conecta
los parques de Can Clusel y el de las Planas, atendido el lamentable estado actual en que se encuentra, tal como
pueden comprobar en las tres fotografías que se adjuntan, a la mayor brevedad posible.

EXPOSICIÓ DE FETS:
En relación a la respuesta recibida del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcalde de l'Àrea d'EPHUS, al ruego
presentado el pasado 24/10/2018 con RGE número 80176.
21/12/2018

4877

PREGUNTA
ESCRITA

28/11/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Conocer la fecha de las actuaciones realizadas sobre los desperfectos del pavimento en la Rambla Marina a la
altura del número 333, y en caso de no haberse realizado a fecha de hoy, conocer la previsión de tiempo y/o
calendario de las actuaciones previstas.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

EXPOSICIÓ DE FETS:

21/12/2018

4878

PREGUNTA
ESCRITA

En relación a la respuesta recibida del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcalde de l'Àrea d'EPUS, al ruego
presentado el pasado 24/10/2018 con RGE número 80180.
28/11/2018

CIUTADANS
SOL·LICITUD:
Conocer la fecha de las actuaciones realizadas sobre los árboles de la Avenida Ponent, y en caso de no haberse
realizado a fecha de hoy, conocer la previsión de tiempo y/o calendario de las actuaciones previstas.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

34/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en el puente que conecta el Parc
de les Planes con el Parc de Can Cluset, salvando la avenida Isabel la Católica.

21/12/2018

4879

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

12/12/2018

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal ha podido comprobar in situ que, efectivamente, todas las farolas del puente
están apagadas. Se adjuntan fotografías donde se puede ver cómo otras farolas sí están encendidas a esas
horas.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación del puente que
conecta el Parc de les Planes con el Parc de Can Cluset, salvando la avenida Isabel la Católica, así mismo
solicitamos conocer el motivo de la falta de iluminación y el plazo previsto para reponerla.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

35/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius
Les darreres setmanes hem observat que han aparegut cartells promocionals dels habitatges privats que volen
construir a Cosme Toda als espais públics de les oficines de la empresa municipal de LA FARGA. Ens ha arribat
informació de que les oficines que estaven desocupades s’han llogat a la empresa promotora de les obres de
Cosme Toda per fer la gestió de les obres i la venda dels habitatges sobre plànol a canvi d’un preu de lloguer.
Des d’aquest ple s’ha debatut en diverses ocasions l’ús que es podia donar als espais d’oficina lliures que
quedaven a LA FARGA.

21/12/2018

4880

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Preguntes
12/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

1-Els hi sembla ètic cedir, encara que sigui amb un lloguer, oficines de l’empresa municipal de la Farga a una
promotora privada d’habitatges de preus de luxe?
2-Els hi sembla be que la imatge de la empresa municipal de La Farga estigui vinculada a la promoció i
construcció d’habitatges privats prohibitius per la majoria de la població?
Prec
Que la empresa municipal de LA FARGA rescindeixi el contracte de lloguer de l’espai d’oficina amb la promotoraconstructora i que es retiri immediatament qualsevol tipus de publicitat de promocions d’habitatges privats dels
espais municipals i de la empresa municipal de la Farga.

No

RESPOSTA

17/12/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

36/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius

21/12/2018

4881

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Durant les obres d’ampliació de la vorera a l’Avinguda de Josep Tarradellas i Joan, davant de l’escola Josep
Janés, es va pintar un pas de vianants provisional per creuar cap a la vorera sud de la mateixa avinguda.
Després de les obres aquest pas de vianants es va eliminar, fet que deixa el camí escolar segur incomplert.
12/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Preguntes
Hi ha projectat tornar a pintar, amb les mesures de seguretat necessàries perquè sigui camí escolar segur, el pas
de vianants davant de l’escola Josep Janés?
Preguem que es faci el més aviat possible per tal de garantir la comoditat i seguretat en el camí escolar.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn de l’avinguda Carmen Amaya, del Gornal. Sobre l’estat d’un
embornal ubicat en la parada de bus 109103 (davant la parròquia). Aquest embornal té el voltant trencat i ja ha
provocat algunes ensopegades a vianants. (Adjuntem imatge)
21/12/2018

4882

PREGUNTA
ESCRITA

03/12/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el govern alguna acció per a resoldre el problema.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

37/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Joncs, cantonada amb l’avinguda Carmen Amaya,
62 del Gornal. Sobre l’estat d’una tapa de registre de Telefònica. Aquesta tapa de registre té el voltant aixecat i ja
ha provocat algunes ensopegades a vianants. (Adjuntem imatges)

21/12/2018

4883

PREGUNTA
ESCRITA

03/12/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Té previst el govern alguna acció per a resoldre el problema.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Ens han arribat algunes queixes de veïns de l’entorn del carrer Sant Joan, sobre la rampa d’accés a l’espai obert
d’aquest mateix carrer, davant mateix del núm. 31.
Aquesta rampa fa temps que acumula brutícia i com que alguns vianants fan servir aquest racó com a urinari,
cada vegada se n’acumula més. (Adjuntem imatges)
21/12/2018

4884

PREGUNTA
ESCRITA

11/12/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Sap el Govern quan va ser la darrera vegada que es va netejar a fons aquest racó?
3. El Govern té previst netejar a fons aquest punt? Quan?

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

38/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La colla Gegantera de Sant Josep fa temps que necessita un nou espai per a guardar en bones condicions els
gegants. Actualment l’Associació de veïns els ha cedit una sala per tal de guardar les tres parelles de gegants i
divers material.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?

21/12/2018

4885

PREGUNTA
ESCRITA

2. L’Ajuntament pot oferir un local que resolgui aquestes necessitats?
11/12/2018

ERC
3. El Govern està realitzant alguna gestió per trobar aquest local? Quina gestió?
4. Ha facilitat la Regidoria de Cultura algun llistat de locals municipals a l’entitat perquè aquesta pugui escollir el
local més adient?
5. Quins locals han ofert les Regidories de Cultura i de Districte a aquesta entitat?
6. Quines mesures o propostes ha pres o pensa prendre l’Ajuntament per trobar un espai en condicions per
l’entitat?

No

RESPOSTA

18/12/2018

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

En la calle París a la altura del número 66 los vecinos nos comentan que hay muebles desde hace varios días al
lado del container, tal y como muestra la fotografía adjunta.
21/12/2018

4886

PREC
ESCRIT

29/11/2018

PP

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:
•

No

Sean retirados de la vía pública estos muebles.”

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

39/99

Data ple

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Volem conèixer si a l'Ajuntament actualment hi ha un pla integral d'il·luminació o bé si tenen algun pla específic
per barris per millorar la il·luminació i així també pal·liar la sensació d'inseguretat que tenen els veïns.

4887

PREGUNTA
ESCRITA

30/11/2018

PP

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

En relació als pisos turístics i causa de diverses queixes que ha rebut aquest grup municipal per part de veïns de
l'Hospitalet.
Aquesta regidora i el seu grup municipal sol·licita
21/12/2018

4888

PREGUNTA
ESCRITA

30/11/2018

PP

CONÈIXER:
• El nombre de llicències concedides des de l'inici fins a la data de la moratòria.
• Quin control es realitza per detectar els pisos turístics que no tenen llicència d'activitat.
• Quantes sancions han posat des de l'inici fins a la data de la moratòria, i d’aquestes quantes s’han cobrat.

Sí

21/12/2018

4889

No

RESPOSTA

22/02/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Esta regidora solicita CONOCER:
• Cuál es el motivo por el que las obras del edificio “ L’Opera” están parad.

40/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En el Polígono Famades hay un parque que según los vecinos está muy sucio.

21/12/2018

4890

PREC
ESCRIT

Por todo ello, esta regidora
05/12/2018

PP
SOLICITA:
• Que se haga una limpieza de dicho parque con asiduida.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

En relación a los contenedores para pilas de la ciudad,
Esta regidora y su grupo municipal
21/12/2018

4891

PREC
ESCRIT

05/12/2018

PP

SOLICITA:
• Se realice un mapa de contenedores de Pilas (como el que ya existe en Cornellá y Esplugas) a fin de que los
vecinos de la ciudad sepan dónde pueden depositar las pilas utilizadas.”

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Este grupo municipal y su regidora
21/12/2018

4892

PREC
ESCRIT

05/12/2018

PP

SOLICITAN:
• Que se instalen en todos los parques de la ciudad aparatos de gimnasia para las personas maores.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

41/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la estación de la Rambla Just Oliveras nos dicen los vecinos que no tienen lavabo público.

21/12/2018

4893

PREC
ESCRIT

Por ello, esta regidora
05/12/2018

PP
SOLICITA:
• Se hagan los trámites necesarios para que pueda haber un lavabo público en la estación.

No

RESPOSTA

21/12/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

A la entrada de la estación de la Rambla Just Oliveras hay un jardín.

21/12/2018

4894

PREC
ESCRIT

Esta regidora
05/12/2018

PP
SOLICITA:
• Se pongan unos bancos en dicho jardín.

No

RESPOSTA

21/12/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Nos comentan los vecinos que el puente de Can Buxeres, es muy estrecho y antiguo.
Por ello, esta regidora solicita
21/12/2018

4895

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• Si hay algún estudio para ampliarlo.
• En caso negativo solicitamos se realice un estudio para su ampliación.
• En caso positivo, nos gustaría saber si existe algún plazo para llevarlo a cabo y que presupuestoiene.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

42/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Riera de la Creu con Passatge Parral hay una pescadería que echan los restos de pescado al contenedor
general y no al orgánico, como muchas veces hay personas revisando estos contenedores y rompiendo las
bolsas de basura para ver lo que hay dentro, también rompen las bolsas donde están introducidos los restos de
la pescadería. Esto supone que estos contenedores tengan un olor insoportable.

21/12/2018

4896

PREC
ESCRIT

05/12/2018

PP

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:

No

•

Se pase más a menudo a limpiar los contenedores de esa calle.

•

Se lo ponga un contenedor orgánico si es posible a esta pescadería para que deposite los residuos allí.

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Nos comentan vecinos de diferentes barrios que hay muchas personas sobre todo de Centro-Europa rebuscando
en los contenedores de las basuras. Sacan las bolsas y las dejan por los suelos, por lo que hay mucha suciedad
y olor.
21/12/2018

4897

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

Por todo ello, esta regidora solicita
CONOCER:
• Si hay algún Plan Específico o se está estudiando algún Plan para erradicar o minimizar los efectos que esto
provoca.

No

RESPOSTA

17/12/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

43/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal solicitan

21/12/2018

4898

No

CONOCER:

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

RESPOSTA

17/12/2018

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

PP
• El número actual de Guardias Urbanos.
• En que turnos y/o servicios están distribuidos.
• Cuál es la previsión de efectivos para el año 2019.

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
21/12/2018

4899

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• En qué fase se encuentra el proyecto del Polideportivo de Santa Eulalia.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
21/12/2018

4900

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• En qué fase se encuentra el proyecto del PDU Gran Vía.

No

RESPOSTA

21/12/2018

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

44/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal solicitan

21/12/2018

4901

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• En qué fase se encuentra el proyecto de reforma de Can Trinxet.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
21/12/2018

4902

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• En qué fase se encuentra el proyecto de reforma de Can Rigalt.

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

En relación a las fuentes municipales esta regidora y su grupo municipal solicitan
21/12/2018

4903

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• Los horarios de funcionamiento
• Si los días de lluvia también funcionan

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

45/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal solicitan

21/12/2018

4904

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

CONOCER:
• Si existe algún plan específico para mejorar el alumbrado de la ciudad.
• En caso afirmativo en qué consiste el plan y fecha prevista para su implementación.

No

21/12/2018

4905

No

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

PREGUNTA
ESCRITA

05/12/2018

PP

RESPOSTA

18/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Esta regidora solicita CONOCER:
• Cuál es el motivo por el que las obras del edificio “L’Opera” están paradas.

46/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Tal y como se puede constatar en los siguientes enlaces:
http://www.baixbus.cat/ca/el-servei/avisos-del-servei/tall-provisional-la-ronda-de-la-torrassa y http://
www.ambmobilitat.cat/principales/Noticia.aspx?incidencia=10160
consta que desde el “dijous dia 26 de juliol de 2018 i fins a nou avís, la ronda de la Torrassa de L'Hospitalet de
Llobregat restarà tallada provisionalment, afectant al recorregut de la línia LH1 que serà desviada tal i com
s'indica al plànol següent”, afectando las siguientes paradas:

25/01/2019

4906

PREGUNTA
ESCRITA

15/01/2019

CIUTADANS

102717 -Llobregat (Montseny, Mare de Déu dels Desemparats)
104154 -Rda. de la Torrassa (Albareda, Ronda de la Via)
104155 -Rda. de la Torrassa (Albareda, Ronda de la Via)
103816 -Mas (Llobregat, Orient)
El Grupo Municipal de Cs ha recibido repetidas quejas de vecinos debido a que esas paradas conectaban con el
CAP de La Torrassa y dificultan la movilidad de personas con movilidad reducida.
SOL·LICITUD:
¿Cuál es el plazo estimado para que restituya el recorrido de la línea LH1?
¿Cuál es el motivo del corte de la Ronda de la Torrassa?
¿Por qué no se ha dado información suficiente a los usuarios de la línea LH1 y del CAP la Torrassa de la
afectación del servicio, plazo estimado y motivo del mismo?

No

21/12/2018

RESPOSTA

21/01/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Sobre la poda de los árboles de Av. Poniente, es un tema ya bastante recurrente, ustedes ni siquiera han hecho
caso a la recogida de las firmas de los vecinos y dicen que van a hacer la poda en 2019, la poda la necesitaban
ya estos meses no para el año que viene, la necesitaban ya antes y les pedimos que, les volvemos a pedir, que
la pongan en marcha cuanto antes y que nos informen cuando la van a realizar.

4907

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

47/99

Data ple

21/12/2018

21/12/2018

21/12/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sobre las pintadas que también les hemos informado en el puente que conecta el parque de Can Creixells y las
Planas que ustedes dicen que toman nota, les queremos preguntar para cuando tienen pensado ustedes limpiar
ese puente.

4908

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

4909

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Sobre el alumbrado también de este puente entre Can Creixells y las Planas que ustedes nos dicen que estas
lámparas sufren averías muy frecuentes, estamos estudiando actuaciones, póngalas ya en marcha, les pedimos
que las pongan en marcha y cuando las van a poner también en marcha.

Sobre una pregunta que hicimos en el último pleno sobre el casal de Can Serra, les preguntábamos que motivos
había tenido este gobierno para no haber finalizado ese casal, entonces ustedes nos contestan que es cierto, que
aparte de las preguntas aquí hemos hecho instancias, hemos hecho requerimientos y reuniones con los técnicos,
nos dicen que las obras están en marcha con haber redefinido el sistema de cimentación, el objetivo es asegurar
que la edificación sea adyacente pero tampoco nos contestan, les preguntamos qué motivos ha tenido este
gobierno para haber incumplido esa promesa que incluyeron en el plan de inversiones que ustedes afirmaban
que esta legislatura iban a acabar ese casal en Can Serra, igual que el casal de Bellvitge, igual que otras
inversiones que no han hecho y les preguntábamos conocer los motivos que han impedido, quizás son
razonables los motivos pero queremos saber por qué ustedes han incumplido las promesas que prometieron en
el plan de inversiones.

4910

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

21/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

48/99

Data ple

21/12/2018

25/01/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

4911

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

i la darrera pregunta fa tres mesos, tres plens vam preguntar sobre un pi molt gran que hi havia al barri, dels pins
de Bellvitge, se’m va respondre de que estaven bé en bon estat i fa menys de dos-tres setmanes es va talar de
manera sencera, o sigui no entenem si estava bé fa tres mesos, ara no està bé que diguin que no és una bona
solució i es podia haver tallat una o dos branques, no de soca-rel.

No

RESPOSTA

21/12/2018

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

21/12/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS52X0n3FXfDFMquafk3S79MpuNoCIVGeG4qazB

Mire, después de mucho insistir hemos conseguido que nos detallen con quién se fue a comer la Alcaldesa el
pasado año a cargo del ayuntamiento. A medias eh, porque no estaba al 100 por 100, hay algunas cosas que no
aparecen por ningún sitio pero seguimos sin conseguir que nos expliquen de que acto de protocolo y
representación de la Alcaldesa derivan los gastos, y no es un capricho de Ciudadanos señora Nuria Marín, es el
criterio que establece la dirección general de presupuestos, la Intervención General del Estado y el Tribunal de
Cuentas. Además de las facturas que acrediten la realidad del gasto, se debe aportar una memoria explicativa
describiendo con el suficiente grado de detalle el acto del que deriva el gasto y los motivos de celebración, y
evidentemente cuando vemos algunas cosas en atenciones y tal, lo que sí se puede desprender es que en
atención protocolaria, usted cree, que irse a comer que ha ido usted a comer con todos los directores de los
periódicos de este país, eso tiene que ver con la atención protocolaria? ¿y gastarse un dineral en eso?,hombre
eso creo que obedece más bien, es una opinión, a que usted quiere salir en toda la prensa, es una prueba que
ha puesto últimamente y esto, por eso le decimos que nos explique cómo dice que lo tiene que decir, que lo
establece la dirección general de presupuestos y la Intervención General del Estado y el Tribunal de Cuentas que
nos haga usted una memoria explicativa de si eso se corresponde, porque usted puede ir a hablar con el señor
director de cualquier periódico importante para hablar bueno, de lo que usted quiera y a lo mejor pues le gustó
mucho la película última que vio usted en Brooklyn, cuando estuvo allí y se gastó usted casi en una noche de
hotel casi quinientos euros que por cierto pagamos todos. Hay que explicarlo bien sra. Marín no vale ocultar hay
que explicarlo bien. No, no ponga esa cara usted se gastó casi quinientos euros en una noche de hotel que
pagaron todos los ciudadanos cuando sólo podía cobrar 84, esa es la verdad y no quiere que se la digamos a los
señores vecinos pero tienen que saberlo, contéstenos a las preguntas como les preguntamos y como dice la ley.

4912

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

22/01/2019

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

49/99

Data ple

25/01/2019

25/01/2019

25/01/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En este caso el primer tema que quería poner encima de la mesa es el pavimento de Rambla Marina 333,
queríamos saber para cuando se va a reformar porque les hemos preguntado y no nos contestan ¿se realizará
en función de la programación?, Queremos saber cuándo, cuándo se va a reformar.

4913

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Molt ràpid, molt breu. D’ una banda, té l ‘Ajuntament pensat reforçar l’àrea de inspecció d’urbanisme en particular
la zona d’aquelles obres que hi han ara actualment a la nostra ciutat que estan provocant danys al mobiliari urbà i
elements d’inseguretat als veïns i veïnes?, quantes infraccions s’han aixecat contra aquestes empreses
constructores als darrers dos anys? i si tenim algun protocol específic en tema de contaminació per excés en
partícules en suspensió provocades per les obres.

4914

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

4915

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

24/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Una altra qüestió, té l’Ajuntament constància de embornals que hi ha a prop de passos de vianants escassos
moltes vegades, que ha provocat situacions perilloses als darrers dos mesos amb les fortes pluges que hi ha
hagut?, és conscient l’Ajuntament d’aquests embornals? s´han fet informes per incrementar la seva capacitat?

50/99

Data ple

25/01/2019

25/01/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Ple passat vam fer una pregunta sobre el lloguer d’oficines de la farga a les empreses dels pisos privats de
Cosmetoda i vam fer un prec per anul·lar aquesta cessió per semblar-nos poc ètic que uns espais municipals es
dediquin al negoci privat de la bombolla inmobiliaria, la seva resposta és que no disposen de criteris objectius per
a la denegació, així mateix la gestió de la empresa municipal La Farga diu que han d’impulsar activitats de
promoció i desenvolupament econòmic de la ciutat i segons comenten la gestió de la societat municipal no pot
excloure actes o esdeveniments que siguin legals i estiguin promoguts per persones físiques o jurídiques, així
doncs la pregunta és: si qualsevol persona autònoma o petita empresa l’ activitat econòmica de la qual reverteix
en la ciutat i demani un espai a La Farga tindrà el mateix tracte i se li concedirà el lloguer de l’espai i l’aparador
de la empresa municipal com expositor privat de la seva feina, amb quin criteri i si serà per ordre de sol·licitud o
com es farà servir aquest criteri per delimitar els espais?, si serà qui arribi abans qui fes la primera sol·licitud? No
sabem quin serà el criteri.

4916

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

21/01/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

A principio de mandato el PP de manera conjunta presentó una moción con ICV-EUiA-PIRATES-E relativa a la
mejora del servicio de autobús L-10 en el barrio de Sant Feliu esa moción fue aprobada y ahí se reclamaba con
carácter de urgencia a la Autoridad Metropolitana de Barcelona y las autoridades competentes, la dotación
necesaria para llevar a cabo las mejoras en el servicio y la reducción en el tiempo de espera. Desde la asociación
de vecinos y de los propios vecinos del barrio de Sant Feliu, nos siguen diciendo que no se ha materializado, que
siguen esperando casi media hora para la llegada del L-10 y por tanto nosotros desde el PP queremos saber que
gestión se ha hecho desde el equipo de gobierno para dar cumplimiento a esta moción y en cualquier caso
rogamos que se pongan las pilas y que reduzcan el tiempo de espera de los vecinos y las vecinas del barrio de
Sant Feliu a la espera del autobús del L-10

4918

PREGUNTA
ORAL

21/12/2018

PP

No

RESPOSTA

21/01/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

51/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en los primeros bloques de la
Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las
primeras viviendas de la Avenida Can Serra.

25/01/2019

4919

PREC
ESCRIT

09/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjunta una fotografía donde se puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en los
primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las
escaleras que dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra.

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

EXPOSICIÓ DE FETS:

25/01/2019

4920

PREGUNTA
ESCRITA

09/01/2019

CIUTADANS

Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en los primeros bloques de la
Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las
primeras viviendas de la Avenida Can Serra.
Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjunta una fotografía donde se puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en los primeros
bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que
dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra), si la respuesta es positiva desde qué fecha tiene
registrada la incidencia de este problema?

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

52/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la calle Peñíscola.

25/01/2019

4921

PREC
ESCRIT

09/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjunta una fotografía donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en la Calle
Peñíscola.

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la calle Peñíscola.

25/01/2019

4922

PREGUNTA
ESCRITA

09/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjunta una fotografía donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en la Calle
Peñíscola), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema?

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

53/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En relació a les obres que s’han fet al carrer Miralta amb carrer Valeta, on estava l’antiga benzinera la vorera ha
quedat en molt mal estat. De fet no existeix diferència d’alçada entre la vorera i la carretera el que aprofiten
alguns cotxes per estacionar-hi a sobre.

25/01/2019

4923

PREGUNTA
ESCRITA

09/01/2019

CiU

PREGUNTA
Es pensa refer aquesta vorera?
Qui és qui ha de refer la vorera, l’Ajuntament o l’empresa que ha realitzat les obres on hi havia l’antiga
benzinera?
Quan es durà a terme?

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
Atès que el carrer Sanfeliu amb Poeta Llombart fa poc es va reformar i es va habilitar com un carrer de prioritat
invertida, però a data d’avui encara no s’ha senyalitzat adequadament, la qual cosa implica que el cotxes
acostumen a passar a una velocitat superior a la permesa en aquests tipus de carrers, i al no haver-hi tampoc
pintat cap pas de vianants, es produeixen situacions de perill, com per exemple, la que va passar fa un temps on
un nen quasi és atropellat per un cotxe que passava a més velocitat de la permesa.
25/01/2019

4924

PREGUNTA
ESCRITA

09/01/2019

CiU

PREGUNTA:
Es pensa senyalitzar adequadament aquest carrer tant pel que representa posar senyals noves com retirar-ne
antigues que ja no tenen sentit?
(Per exemple una de “prohibit aparcar” quan s’han habilitat espais nous d’aparcament al carrer)- S’adjunta
fotografia.
Quan es durà a terme?

Sí

RESPOSTA

25/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

54/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens han arribat les queixes de diversos veïns sobre la qualitat dels serveis de l’empresa SUARA en la prestació
dels serveis a les persones.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quantes queixes relacionades amb els serveis que presta l’empresa SUARA ha rebut l’Ajuntament?

25/01/2019

4925

PREGUNTA
ESCRITA

11/01/2019

ERC

2. Quantes queixes d’usuaris ha rebut la mateixa empresa de les que s’hagi informat l’Ajuntament?
3. Quins mecanismes de control té el govern municipal per assegurar que l'empresa SUARA respecta totes les
condicions i clàusules pactades? Com controla l’Ajuntament la qualitat del servei prestat als usuaris? Quin ha
estat el resultat i les conclusions dels controls que hagi pogut realitzar l’Ajuntament?
4. Creu el Govern Municipal que SUARA aborda correctament les casuístiques específiques i personals
d’alguns dels usuaris amb necessitats d’alta complexitat de l’Hospitalet?

Sí

RESPOSTA

07/03/2019

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern de Benestar Social

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

55/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ens ha arribat la queixa de diversos veïns del carrer Provença del barri del Centre sobre l’avaria en l’enllumenat
del carrer, en concret el fanal 48. Això fa que la zona quedi il·luminada deficientment dificultant seriosament el
pas a persones amb discapacitat.
Aquests veïns ja van avisar en el seu moment a l’Ajuntament mitjançant el telèfon 900 28 29 30, posteriorment
van enviar una queixa mitjançant instància el dia 17 d’octubre de 2018 amb registre d’entrada núm. 77905/2018.
El dia d’avui encara no els han respost i el fanal segueix avariat.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

25/01/2019

4926

PREGUNTA
ESCRITA

11/01/2019

ERC

1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual l’Ajuntament no ha respost a aquests veïns?
3. Quin és el motiu pel qual els serveis municipals encara no ha reparat aquest fanal en tot aquest temps? Es
tracta d’una avaria complexa?
4. Que té previst fer el Govern Municipal per a garantir que s’atenen els avisos d’avaries i es reparen en un
temps acceptable?
5. Que té previst el Govern Municipal per a garantir que es respon adequadament a la ciutadania quan informa
d’avaries a la via pública?

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

56/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
L’Associació coordinadora de persones amb discapacitat, fa temps que necessita un nou espai per a poder
realitzar les seves activitats en bones condicions. El local utilitzat actualment s’ha fet petit.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

25/01/2019

4927

PREGUNTA
ESCRITA

11/01/2019

ERC

1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. L’Ajuntament pot oferir un local que resolgui aquestes necessitats?
3. Quines mesures o propostes ha pres o pensa prendre l’Ajuntament per trobar un espai en condicions per
l’entitat?

Sí

RESPOSTA

07/03/2019

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern de Benestar Social

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de familias sobre el mal estado del jardín del IES Apel·les Mestres.

25/01/2019

4928

PREGUNTA
ESCRITA

14/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona necesita una
actuación urgente para garantizar la limpieza y la salubridad de la zona.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (el mal estado del jardín dentro del IES
Apel·les Mestres), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema
en su sistema.

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

57/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de familias sobre el mal estado del jardín del IES Apel·les Mestres.

25/01/2019

4929

PREC
ESCRIT

14/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona necesita una
actuación urgente para garantizar la limpieza y la salubridad de la zona.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva a la mayor brevedad posible esta situación (el mal estado del jardín dentro del IES
Apel·les Mestres).

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

Exposem:
Donat que el grup municipal ha rebut informació d’una reunió mantinguda amb els veïns de Granvia Centre el
passat mes de juliol, i que segons fonts informals n’hi ha un compromís del govern municipal de transformar en
peatonals les calçades que envolten la urbanització.
25/01/2019

4930

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2019

CUP-PA

Volem conèixer:
Existeix aquest compromís pel part del govern municipal? Aquest compromís s’ha endegat administrativament?
En cas que hagi sigut endegat, quin és el número d’expedient i quines passes s’han fet?
En cas que encara no s’hagi endegat, quina és la previsió dels terminis per fer-ho?

No

RESPOSTA

23/01/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

58/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Volem conèixer:

25/01/2019

4931

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2019

CUP-PA

El projecte de millora de l'accessibilitat a l'estació de Renfe de Bellvitge contempla finalment un total de 4
ascensors, tal com estava previst (Ascensor andana 1; ascensor andana 2; ascensor urbà Av. d'Amèrica;
ascensor urbà Av. Vilanova)?
Tots 4 ascensors seran instal·lats al mateix temps i dins del mateix projecte d'obres?

No

RESPOSTA

25/01/2019

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

25/01/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5rNY2eDnAg1rObpOAvKDqazAWjGrm34WAY94qazB

59/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació amb l’acte organitzat per VOX que es va celebrar el passat diumenge, 13 de gener de 2019, en les
instal·lacions del camp de futbol del Gornal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

25/01/2019

1. Es va rebre per part de l’Ajuntament algunaol·licitud de permís per la celebració d’aquest acte?
2. El Govern municipal va concedir permís per celebrar-ho?
3. En cas que no hi hagués un permís concedit, per què l’Ajuntament no va impedir la realització d’aquest l’acte
en una instal·lació municipal?
4. Ja que no es va impedir la celebració de l’acte, quines accions o gestions encaminades a què no es realitzés
l’acte va realitzar l’Ajuntament abans i durant l’acte?
5. Quin operatiu va preveure la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet davant l’acte sense permís de VOX?
6. Si l’acte de VOX no disposava de permís municipal, perquè l’àrea d’Esports de l’Ajuntament va comunicar a
la U.D. Gornal la suspensió de la jornada de futbol al camp Municipal del Gornal?
7. Perquè aquesta decisió va ser unilateral i no es va demanar en cap moment l’opinió de la U.D. Gornal?
8. Quants partits es van suspendre el 13 de gener al Camp de futbol del Gornal per decisió unilateral de
l’Ajuntament de l’Hospitalet?
9. Quins van ser els costos econòmics per l’equipament (subministraments, personal, seguretat, materials,
neteja, desperfectes, etc.) derivats de la celebració de l’acte?
10. El Govern té previst executar alguna mesura o acció legal, jurídica o administrativa contra els organitzadors
de l’acte?
11. S’ha percebut algun import econòmic en concepte de taxa, lloguer, llicència d’ús o qualsevol altre concepte
per part de l’Ajuntament o del concessionari del bar de l’equipament.
12. Qui gestiona el Bar del Camp Municipal de futbol del Gornal?
13. Quines són les bases amb les quals es va adjudicar el bar del Camp Municipal del Gornal?
14. El Govern té previst revisar (i si s’escau, retirar) l’actual concessió del bar del camp de futbol del Gornal,
després d’haver realitzat aquest acte sense autorització municipal?

4932

PREGUNTA
ESCRITA

17/01/2019

ERC

Sí

RESPOSTA

18/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

60/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Recolza el govern municipal la política de tractament de dades de l’empresa Mobike, recollint dades no
relacionades directament amb la prestació del servei (com el model de hardware, el sistema operatiu, la xarxa de
telefonia o el navegador i els llocs de tercers fets servir abans d’utilitzar el servei de Mobike) que s'envien a
països com la Xina o Singapur i que es poden posar a disposició de tercers sense que l'usuari manifesti
explícitament el seu consentiment?
Quines accions té previst emprendre perquè el servei compleixi amb allò que estableix la llicència d'ús i es
respecti la normativa de protecció de dades de caràcter personal?
2. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que s'inal·larà un plafó informatiu en les àrees
d'estacionament preferent. Per quina raó no se n’hi ha instal·lat panells informatius a les àrees d'estacionament
preferent, tal com indica la llicència? Està previst que es faci? Si és que sí, quan i en quins terminis?
3. En les condicions de la llicència atorgada s’especifica que “informarà mensualment a l'Ajuntament de
l'inventari de bicicletes desaparegudes”, així com que “informarà mensualment a l'Ajuntament de l'inventari de
bicicletes que hagin patit algun tipus de vandalisme”. Quin ha estat l'inventari de bicicletes desaparegudes, per
mes, des de l'inici de la prova pilot? Quin ha estat l'inventari de bicicletes que han patit algun tipus de vandalisme,
per mes, i quin tipus de vandalisme en cada cas, des de l'inici de la prova pilot?

26/02/2019

4933

PREGUNTA
ESCRITA

18/01/2019

ERC

4. En les condicions de la llicència atorgada s’especifica que “Mobike disposarà d'equips de dedicació exclusiva
durant les 24 h. Per a la gestió de bicicletes”. El servei d'atenció al client que s'indica a l'app estableix que
l'atenció és de dilluns a divendres de 9am a 6pm. Quins són els efectius de dedicació exclusiva durant les 24 h
que disposa Mobike? Quantes persones, i en quins torns, en formen part?
5. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari disposarà d'un servei de recollida de
bicicletes avariades”. Quantes persones efectuen aquest servei de recollida de bicicletes avariades? Quins torns
té aquest servei, o quines hores cobreix? Quin és l'índex de resposta? Quantes recollides s'han efectuat des de
l'inici de la prova pilot?
6. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari disposarà d'un servei de reubicació
de bicicletes per al seu trasllat a les àrees d'estacionament preferent”. Quantes persones efectuen aquest servei
de reubicació? En quins horaris? Amb quina periodicitat s'efectua aquesta reubicació de bicicletes, per donar
cobertura a tota la ciutat inclosa la zona nord? Quins mitjans fan servir pel trasllat de bicicletes?
7. En les condicions de la llicència atorgada s'especifica que “l'adjudicatari disposarà d'un servei de retirada de
bicicletes avariades o mal estacionades en menys de 2 hores a requeriment del ciutadà, Serveis tècnics
municipals o Guàrdia Urbana”. Quantes persones efectuen aquest servei de retirada de bicicletes? Quantes
bicicletes s'han retirat des de l'inici de la prova pilot? Quin ha estat el temps de resposta en cadascuna de les
retirades efectuades?
8. A pregunta d'aquest grup sobre quina era la taxa per la llicència d'ús d'aquestes bicicletes, i quina ha estat la
liquidació detallada fins al moment, l'equip de govern va respondre que la taxa liquidada per 2018 era de
2.472,96 euros més una fiança de 1.400 euros. Quin concepte o conceptes recull aquesta taxa, i com es calcula?

61/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?
No

Data

Sol·licitant
Respon

RESPOSTA

22/02/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

Pregunta

El passat 18 de desembre va tenir lloc al Centre Cultural Collblanc-La Torrassa una xerrada sobre “Els refugis
antiaeris de l’Hospitalet”, a càrrec d’Iris Teruel, per exposar la seva investigació sobre aquests elements
patrimonials de la nostra ciutat en el seu treball de fi de grau.
Durant l’acte es va explicar l’existència d’un refugi situat a la plaça Espanyola, i la possibilitat d’estudiar-lo i poder
recuperar aquest espai de memòria del barri i de la ciutat. Una possibilitat que va comptar amb el suport dels
veïns assistents a la xerrada.
26/02/2019

4934

PREGUNTA
ESCRITA

18/01/2019

ERC

Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al govern municipal:
1. Quina previsió hi ha per iniciar l’estudi sobre l’emplaçament, situació i possibilitat de recuperació dels refugis
antiaeris de la ciutat?
2. Tenint en compte que actualment està en marxa el procés de remodelació de l’entorn de la plaça Espanyola,
té intenció el govern municipal d’incloure l’existència d’aquest refugi, la seva posada en valor i la recuperació
d’aquest espai de memòria del barri, d’alguna manera, en la remodelació de la plaça?

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

62/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la zona colindante al Camp
de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de vehículos de esta zona.

26/02/2019

4935

PREC
ESCRIT

22/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está muy mal
iluminada. Se adjuntan cinco fotografías donde puede verse la situación de falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en la zona
colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de vehículos de esta zona.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la zona colindante al Camp
de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de vehículos de esta zona.

26/02/2019

4936

PREGUNTA
ESCRITA

22/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está muy mal
iluminada. Se adjuntan cinco fotografías donde puede verse la situación de falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en la zona
colindante al Camp de Futbol Municipal de Can Boixeres y el parking de vehículos de esta zona), y si la
respuesta es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

63/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

26/02/2019

4937

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Hem rebut queixes veïnals perquè a la vorera ampliada recentment al carrer Barcelona, altura 165-167, hi
estacionen molt freqüentment vehicles, dificultant el pas als vianants, per la absència de pilones en el tram en
qüestió (adjuntem sis fotografies). Ens comenten que aquesta incidència va ser notificada via mail a la regidoria
del districte durant el mes d’agost i no van rebre resposta.
28/01/2019

CIUTADANS
SOL·LICITUD:
Pregunto: Tenen previst posar pilones a la vorera del carrer Barcelona 165-167? Si la resposta és afirmativa, En
quin termini? Perquè s’ha trigat tant en posar unes pilones quan les obres fa mesos que estan finalitzades?
Prego: En cas de no tenir previst posar pilones a la vorera del carrer Barcelona 165-167, preguem que s’hi
instal·lin amb la major brevetat possible.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

64/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

26/02/2019

4938

PREGUNTA
ESCRITA

29/01/2019

CIUTADANS

En fecha 9 de enero de 2019 presenté el ruego siguiente (con RGE 4214/2019): “Solicitamos que se resuelva con
la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en los primeros bloques de la Carretera
d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra.”
He podido comprobar personalmente el jueves 24/01/2019 que continua el problema de la falta de iluminación en
esa zona.
En fecha 25/01/2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, informándome que esta incidencia está resuelta, esa
respuesta está fechada el 23/01/2019. Lamento comunicarle que la incidencia NO ESTABA RESUELTA, ya que
el 24/01/2019, un día después de su escrito, seguía todo a oscuras.
Durante la mañana del 25 de enero de 2019 hemos recibido llamada telefónica de un vecino afectado por la falta
de iluminación informándonos de que se estaba llevando a cabo en la resolución de la incidencia, mientras se
estaba celebrando el Pleno Ordinario del mes de enero.
SOL·LICITUD:
Pregunto: A)- ¿El día 23/01/2019 ESTABA RESUELTA la incidencia, como el Sr. Castro informa por escrito, o no
estaba resuelta?
Pregunto: B)- ¿Es o no cierto que el 25/01/2019 por la mañana se ha llevado a cabo la resolución de la
incidencia?
La incidencia es la falta de iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde
Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

65/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE 4223/2019): Pregunto si este Gobierno
Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en los primeros bloques de la Carretera
d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas, junto a las escaleras que dan a las primeras
viviendas de la Avenida Can Serra), y si la respuesta es positiva desde qué fecha tiene registrada la incidencia de
este problema?

26/02/2019

4939

PREGUNTA
ESCRITA

29/01/2019

CIUTADANS

En fecha 25 de enero de 2019 recibo respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, una respuesta parcial, ya que sí reconoce conocer el
problema de la primera parte de mi pregunta, pero no contesta a la segunda pregunta, por ese motivo insisto en
repreguntarle.
SOL·LICITUD:
Insisto en preguntar ¿Desde qué fecha exactamente tienen registrada la incidencia de este problema (la falta de
iluminación en los primeros bloques de la Carretera d'Esplugues, subiendo desde Avenida de Josep Tarradellas,
junto a las escaleras que dan a las primeras viviendas de la Avenida Can Serra)?

No

RESPOSTA

26/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

66/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté el ruego siguiente (con RGE 4225/2019): "Solicitamos que se resuelva
con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en la Calle Peñíscola."

26/02/2019

4940

PREC
ESCRIT

29/01/2019

CIUTADANS

En fecha 25/01/2019 he recibo respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcaldia de l'Àrea
d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, informándome que esta incidencia está resuelta, esa
respuesta está fechada el 23/01/2019. Lamento comunicarle que la incidencia NO ESTABA RESUELTA, ya que
el 24/01/2019, un día después de su escrito, volví a pasar por la zona para y comprobé que la farola está
engancha a otra con un cable visible claramante, por tanto entiendo que es "arreglo provisional".
Es posible que la farola ahora mismo alumbre, pero se debería arreglar de manera definitiva lo antes posible.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en la Calle
Peñíscola, pero de manera definitiva.

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 9 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE 4233/2019): "Pregunto si este Gobierno
Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en la Calle Peñíscola), y si la respuesta es
positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema?"

26/02/2019

4941

PREGUNTA
ESCRITA

29/01/2019

CIUTADANS

En fecha 25 de enero de 2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcaldia de
l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, una respuesta parcial, ya que sí reconoce conocer el
problema de la primera parte de mi pregunta, pero no contesta a la segunda pregunta, por ese motivo insisto en
repreguntarle.
SOL·LICITUD:
Insisto en preguntar: ¿Desde qué fecha exactamente tienen registrada la incidencia de este problema (la falta de
iluminación en la Calle Peñíscola)?

No

RESPOSTA

26/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

67/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
En fecha 14 de enero de 2019 presenté la pregunta siguiente (con RGE 5408/2019): "Pregunto si este Gobierno
Municipal tiene conocimiento de esta situación (el mal estado del jardín dentro del IES Apel·les Mestres), y si la
respuesta es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema en su sistema."

26/02/2019

4942

PREGUNTA
ESCRITA

29/01/2019

CIUTADANS

En fecha 25 de enero de 2019 he recibido respuesta por escrito del Sr. José Castro Borrallo, tinent d'alcaldia de
l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en el sentido siguiente: "...le informo que al tratarse de
un instituto, la gestión el mantenimiento del edificio corresponde a la Generalitat de Catalunya. Los servicios
municipales sólo actúan si existe una situación de urgencia."
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal ha comunicado por escrito esta incidencia a la administración competente, la
Generalitat de Catalunya, para que arregle lo ante posible el mal estado del jardín dentro del IES Apel·les
Mestres. Y si lo ha comunicado, pregunto en qué fecha se ha hecho esta comunicación y si tienen alguna
respuesta sobre la posible resolución.

Sí

RESPOSTA

22/03/2019

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por el mal estado y falta de mantenimiento en la Calle Llobregat de nuestra
ciudad.

26/02/2019

4943

PREC
ESCRIT

29/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta calle tiene numerosos
defectos tal y como se puede apreciar en las dieciocho fotografías que se adjuntan (boquetes en aparcamiento
carga y descarga, baldosas rotas y/o inexistentes, papeleras en mal estado, socavones en el pavimento, pilonas
volcadas).
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelvan, con la mayor brevedad posible, todas las incidencias por falta de mantenimiento de
la Calle Llobregat.

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

68/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por el mal estado y falta de mantenimiento en la Calle Llobregat de nuestra
ciudad.

26/02/2019

4944

PREGUNTA
ESCRITA

29/01/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta calle tiene numerosos
defectos tal y como se puede apreciar en las dieciocho fotografías que se adjuntan (boquetes en aparcamiento
carga y descarga, baldosas rotas y/o inexistentes, papeleras en mal estado, socavones en el pavimento, pilonas
volcadas).
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (el mal estado y falta de mantenimiento
en la Calle Llobregat)?, y si la respuesta es positiva, desde qué fecha tiene registrada la incidencia de estos
problemas? Y en qué fecha piensan arreglar el mal estado de esta calle.

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

69/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Mire Sra. Marín, en el Pleno de septiembre le pregunté a usted si pensaba devolver los 356,55 euros indebidos, a
nuestro modo de ver, que le abonó de más este ayuntamiento por dietas de alojamiento en China. Fiscalizando
las cuentas del 2017, como es nuestra obligación como oposición, hemos dado con las dietas del viaje a Pequín
que hizo la Alcaldesa, para poner en el complejo municipal Trias y Godó un centro privado de medicina china. En
él nos hemos encontrado la factura de una noche de hotel de 16 a 17 de mayo de 2017 en el hotel de gran lujo,
el Sheraton, por 440,69 euros que ha pagado este ayuntamiento.

26/02/2019

4945

PREGUNTA
ORAL

25/01/2019

CIUTADANS

Le recuerdo, Sra. Marín, que el ayuntamiento le pagó a usted una factura por una noche de hotel, la del 16 a 17
de mayo de 2017, en el hotel de lujo Sheraton por 440,69 euros, pero el máximo que la administración pública
puede pagar por una noche de alojamiento en China para altos cargos, como es el suyo, son 84,14 euros, que es
lo que establece el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio.
Una vez más se lo pregunto Sra. Alcaldesa, ¿piensa devolver los 356,55 euros indebidos, a nuestro modo de ver,
que le abonó y lo dice el Real Decreto, que le abonó de más este ayuntamiento, sí o no? Es muy concreto.
En caso de ser no, ¿cuál es el motivo por el que no quiere devolverlo? Porque mire, no se preocupe Sra. Marín, a
nosotros nos gustaría que usted cumpliera con lo que dice ese Real Decreto Ley y si creemos y si usted cree que
es razonable lo que decimos, lo devolvería porque es de los vecinos ese dinero, pero no se preocupe que a lo
mejor le va a reclamar la devolución de este importe una instancia superior. No nos gustaría. Nos gustaría que
reflexionara y viera lo que dice la ley respecto a esto. No se puede cobrar y vivir en hoteles de lujo, cuando el
importe no supone lo que se dice y lo que se estipula por la ley, por lo tanto le ruego que nos dé una respuesta sí
o no y si no, porqué. Gracias.

No

RESPOSTA

21/02/2019

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

70/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Yo quería exponer aquí cual es la situación actual, porque parece que no les ha quedado muy claro, del
polideportivo de Santa Eulàlia. No sé si antes no lo han podido ver o no se han podido acercar todavía, pero
ustedes pueden ver aquí cómo tenemos los cables de una instalación municipal, cómo tenemos los cables
totalmente pelados, rotos.
Hay humedades también en las paredes, ustedes lo pueden ver aquí. Hay materiales que están oxidados, como
ustedes pueden ver aquí. Hay cables que están rozando agua, como ustedes pueden ver aquí y demás
fotografías que yo, si quieren, se las puedo adjuntar para que ustedes tomen nota, porque parece que no han
tomado mucha nota, pero hay un montón que nos pasan los propios vecinos, como hacen con muchísimos temas
que nos envían a nosotros.

26/02/2019

4946

PREGUNTA
ORAL

25/01/2019

CIUTADANS

Entonces la pregunta es: ¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la conocían? Si la conocían,
¿desde cuándo conocían esta situación? ¿Qué gestiones han hecho ustedes como gobierno para solventar este
tipo de cuestiones en una instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que
participan niños, en la que participa gente mayor? ¿Qué han hecho ustedes para garantizar la seguridad y la
salubridad de un equipamiento municipal? Y si ustedes no la conocían, se la estamos poniendo aquí de relieve
para que ustedes tomen nota.
Y otra pregunta más, ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta situación? Porque miren, está muy
bien ser concejal de gobierno y hacerse muchas fotos. Está muy bien ser concejal de gobierno y prometer
muchas cosas, prometer subvenciones, prometer promesas que saben que no van a hacer, porque lo saben de
antemano, pero está muy bien. Está muy bien que ustedes prometan todas estas cuestiones y que ustedes digan
cosas que no van a hacer, está muy bien gastarse dinero público también en comilonas, como ha hecho el
responsable que tenía que estar arreglando esto, con dinero de todos. Está muy bien cobrar un sueldo público,
pero está muy bien y es lo que deberían hacer, que ustedes arreglen esta situación que para eso les están
pagando el sueldo y para eso es su responsabilidad.
Es que parecen ustedes que se les nota que están cansados porque cuando les exponemos este tipo de
cuestiones, ustedes lo que hacen es criminalizarlo. O cuando quiera les puedo poner todas estas fotografías, si
quiere se las pongo en una carpetita, usted las estudia y usted toma medidas, que es el responsable de momento
y hasta que no sean las próximas elecciones, ustedes son los responsables. Por favor actúen ya.

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

71/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Són unes preguntes sobre el carrer Príncep de Bergara. Les preguntes són, s’arribarà al consens amb
comerciants i veïns per posar una zona de càrrega i descàrrega? O habilitar dintre de l’espai del carrer.
Es pensa senyalitzar millor els límits de velocitat i controlar millor els cotxes que circulen a una velocitat superior
o estacionen en llocs indeguts?
Es pensen instal·lar elements decoratius per fer més amable el carrer?, estil les jardineres que hi ha al carrer
Roselles.

26/02/2019

4947

PREGUNTA
ORAL

25/01/2019

CiU

Es pensa solucionar el problema de seguretat relatiu al fet que els cotxes al voler girar i al no tenir cap vorera de
guia, envaeixen l’espai dels vianants, que això concretament és al carrer Josep Prats.
I després, respecte del carrer Santa Anna, una situació similar, menor però similar. Quan arriben camions, hi ha
el Bonpreu crec recordar i algun supermercat més i algun comerç més, que moltes vegades els camions de
càrrega i descàrrega que venen són voluminosos i al haver-hi espai, al haver fet una situació molt planera del
terreny, de vegades estan, tinc fotos, entren de manera vertical. Podent aparcar millor, ho fan d’una manera
bastant agressiva pel vianant i això es produeix durant la setmana bastantes vegades. Més que res perquè els
veïns ens demanen, un cop feta la inversió i millorats els carrers, que ara no tinguem uns problemes afegits que
intentem solucionar amb la convivència de càrrega i descàrrega i de locals comercials amb veïns i vianants.

No

RESPOSTA

26/02/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la calle Peñíscola.

26/02/2019

4948

PREC
ESCRIT

01/02/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjuntan cinco fotografías donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Solicitamos que se resuelva con la mayor brevedad posible la incidencia de la falta de iluminación en la Calle
Peñíscola.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

72/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido quejas de vecinos por la falta de iluminación desde hace meses en la calle Peñíscola.

26/02/2019

4949

PREGUNTA
ESCRITA

01/02/2019

CIUTADANS

Miembros de este Grupo Municipal han podido comprobar in situ que, efectivamente, esta zona está totalmente a
oscuras. Se adjuntan cinco fotografías donde puede verse la situación de extrema falta de iluminación.
SOL·LICITUD:
Pregunto si este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación (la falta de iluminación en la Calle
Peñíscola), y si la respuesta es positiva, desde qué fecha tienen registrada la incidencia de este problema?

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

En relación a los ingresos efectuados por el Grupo Municipal del PP que a continuación relaciono:

26/02/2019

4950

PREGUNTA
ESCRITA

05/02/2019

PP

•
•
•
•

20/03/18 por importe de 28.592,16€
21/09/18 por importe de 37.836,40€
25/10/18 por importe de 14.000,00€
29/11/18 por importe de 4.182,38€

Esta Portavoz y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
•
No

A que partida presupuestaria se ha ingresado y a que se va a destinar dichos ingresos.

RESPOSTA

26/02/2019

Manuel Brinquis Pérez
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Hisenda i Serveis Centrals i de Participació Ciutadana

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

73/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Hemos recibido varias quejas de vecinos del barrio de Sant Josep relativas a la imposibilidad de practicar la
actividad deportiva de la petanca en las pistas habilitadas a tal efecto en este barrio, ya que, según nos comentan
los vecinos, en muchas ocasiones están cerradas al uso público.

26/02/2019

4951

PREGUNTA
ESCRITA

07/02/2019

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Pregunto: ¿este Gobierno Municipal tiene conocimiento de esta situación? ¿Han recibido quejas de vecinos
sobre este tema? ¿Es cierto que estas pistas de petanca están cerradas al público? Si la respuesta es afirmativa
¿En qué se basa este cierre de ese espacio a todo el público? ¿Está regulada la utilización de ese espacio? Si
está regulado me pueden decir dónde encontrar esta información.

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

Alguns veïns i veïnes del carrer Major (tram entre plaça de l’Ajuntament i Remunta) ens han fet arribar la seva
queixa sobre el nou enllumenat. Es queixen de què és del tot insuficient, especialment en la banda dels números
senars. A més, a partir de l’hora de tancament dels comerços, la situació encara empitjora més.
Aquests veïns també estan preocupats pels efectes que això pot tenir en la percepció de seguretat durant la nit.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
26/02/2019

4952

PREGUNTA
ESCRITA

ERC

1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quin estudi tècnic s’ha realitzat abans de la modificació de l’enllumenat perquè la luminància en algunes
parts del carrer s’hagi reduït tant?
3. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre aquesta situació i garantir un nivell
lumínic suficient i evitar zones de penombra?

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

74/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

26/02/2019

4953

PREC
ESCRIT

12/02/2019

CIUTADANS

Usuarios del parking de Can Serra nos han hecho llegar imágenes del estado en el que se encuentran las
instalaciones debido a la humedad con óxidos, grietas en las paredes, agujeros y grietas en los cristales que
representan un peligro para la integridad física de los usuarios.
Se adjuntan siete imágenes de la situación en la que se encuentra el parking de Can Serra.
SOL·LICITUD:
Solicito que se resuelvan con la mayor brevedad posible todas los desperfectos en el parking de Can Serra.

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Usuarios del parking de Can Serra nos han hecho llegar imágenes del estado en el que se encuentran las
instalaciones debido a la humedad con óxidos, grietas en las paredes, agujeros y grietas en los cristales que
representan un peligro para la integridad física de los usuarios.
Se adjuntan siete imágenes de la situación en la que se encuentra el parking de Can Serra.

26/02/2019

4954

PREGUNTA
ESCRITA

SOL·LICITUD:
12/02/2019

CIUTADANS
Pregunto:
1- ¿Desde qué fecha exacta conoce este Ayuntamiento la situación en la que se encuentra el Parking Can Serra
respecto a las humedades y demás desperfectos?
2- ¿Cuándo tienen previsto realizar las obras de mantenimiento en el Parking de Can Serra?
3- ¿Qué medidas para evitar la filtración de humedad tienen previstas y con qué plazo de ejecución?
4- ¿Cuántas actuaciones de mantenimiento se han realizado durante la actual legislatura? ¿En qué han
consistido estas acciones de mantenimiento y reparación?

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

75/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la calle Santa Eulalia, 2 en frente de la Casa Gallega hay un farola sin la parte de arriba como se puede ver
en la imagen.

26/02/2019

4955

PREC
ESCRIT

13/02/2019

PP

Por ello esta regidora
RUEGA:
• Sea reparada a la mayor brevedad posible.

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:

26/02/2019

4956

PREC
ESCRIT

13/02/2019

CIUTADANS

Nos han llegado quejas vecinales por el estado de la acera en la calle Sant Joan a la altura del número 30 que
representa un riesgo para los transeúntes de tropezarse.
SOL·LICITUD:
Solicito la reparación con la mayor brevedad posible de la acera en calle Sant Joan a la altura del número 30.

No

RESPOSTA

22/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

76/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius
Atès que s’han fet pública que la nadadora Mireia Corachán presentarà una demanda per abusos sexuals que va
patir fa 18 anys, quan era menor d’edat per part de seu entrenador del CN L’Hospitalet Jordi Lorca.
Atès que també hi ha testimonis dels suposats abusos sexuals a cinc nedadores més per part del mateix
entrenador del CN L’Hospitalet i que podrien sumar-se a l’esmentada demanda.
Atès que Jordi Lorca és president del CN L’Hospitalet des de l’any 2012 i també directiu de la Federació Catalana
de Natació (FNC).
Atès que les revelacions de Mireia Corachán han provocat que la FNC relegués a Jordi Lorca com a president del
Comitè de Natació i que la junta directiva del CN L’Hospitalet dimitís en bloc.

26/02/2019

4957

PREGUNTA
ESCRITA

15/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Atès que els suposats abusos sexuals es van cometre en instal·lacions de titularitat municipal.
Demanem:
Quines mesures cautelars prendrà l’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular de les instal·lacions municipals del
CN L’Hospitalet, davant els suposats abusos sexuals per part de Jordi Lorca?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet com a titular de les instal·lacions municipals del CN L’Hospitalet prohibir
l’accés a Jordi Lorca a les instal·lacions municipals del Club que encara a dia d’avui presideix, fins sentència
judicial per prevenir situacions de risc a altres esportistes del CN L’Hospitalet?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet d’informar detalladament als Grups Municipals de la situació generada
pels suposats abusos sexuals produïts en instal·lacions municipals en el CN L’Hospitalet?
Té previst l’Ajuntament de L’Hospitalet elaborar, juntament amb esportistes i professionals del món d l’esport, un
protocol de prevenció i de protecció per evitar els casos d’assetjament sexual als i les menors usuàries de les
instal·lacions esportives municipals?

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

77/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
Donat que des d’abans del mes de novembre de 2018, es visible una pancarta publicitària al Poliesportiu
Municipal Santa Eulàlia i pista de Gasòmetre.
Donat que a 7 de novembre de 2018, el responsable del Servei d’Esports va signar una compareixença amb el
regidor portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu a la qual s’informava literalment que: “a data d’avui no s’ha
fet cap tipus d’autorització de publicitat amb cap marca”.

26/02/2019

4958

PREGUNTA
ESCRITA

18/02/2019

CUP-PA

Donat que així es constata l’incompliment del punt 11è de la clàusula 46 del Plec de condicions econòmiques
administratives de la concessió interessada del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia.
Donat que aquest esmentat contracte de concessió interessada amb l’entitat gestora, AESE, es troba en una
pròrroga transitòria.
Volem conèixer:
Quina mesura concreta té prevista el govern municipal per tal d’esmenar aquesta irregularitat constatada des de
fa mesos i consistent en l’ús d’un equipament públic i municipal amb finalitat publicitària i comercial, sense la
pertinent autorització municipal.

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

78/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
Donat que des d’abans del mes de novembre de 2018, es visible una pancarta publicitària al Poliesportiu
Municipal Santa Eulàlia i pista de Gasòmetre.
Donat que a 7 de novembre de 2018, el responsable del Servei d’Esports va signar una compareixença amb el
regidor portaveu del grup municipal CUP-Poble Actiu a la qual s’informava literalment que: “a data d’avui no s’ha
fet cap tipus d’autorització de publicitat amb cap marca”.

26/02/2019

4959

PREC
ESCRIT

18/02/2019

CUP-PA

Donat que així es constata l’incompliment del punt 11è de la clàusula 46 del Plec de condicions econòmiques
administratives de la concessió interessada del Poliesportiu Municipal de Santa Eulàlia.
Donat que aquest esmentat contracte de concessió interessada amb l’entitat gestora, AESE, es troba en una
pròrroga transitòria.
Requerim:
La immediata retirada de la pancarta publicitària ubicada a l’equipament municipal del Poliesportiu de Santa
Eulàlia i Pistes de Gasòmetre, per no disposar de la corresponent autorització municipal.

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

Alguns veïns i veïnes de l’entorn del poliesportiu municipal de Santa Eulàlia, en els carrers Jacint Verdaguer i
Unió, ens han traslladat les seves queixes sobre els sorolls provocats per l’ús d’aquest equipament.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

26/02/2019

4960

PREGUNTA
ESCRITA

13/02/2019

ERC

1. Coneix el Govern municipal aquestes queixes de veïns i veïnes pels sorolls provocats pel poliesportiu
municipal de Santa Eulàlia?
2. Quines mesures ha pres o té previst prendre l’equip de govern per tal de minimitzar els sorolls del poliesportiu
que pateixen els veïns i veïnes? I per minimitzar els sorolls provocats per les màquines instal·lades en el
poliesportiu?
3. L’Ajuntament ha fet proves de sonometria en diferents hores del dia i de la nitEn cas afirmatiu, s·licitem veure
els informes de sonometria.

No

RESPOSTA

25/02/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

79/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

26/03/2019

4961

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2019

ERC

1. L’equip de govern té previst restaurar la façana del Casino del Centre tal com s’ha compromès amb l’entitat?
2. Quin és el calendari previst per l’equip de govern per restaurar la façana del Casino del Centre?

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

L'Esportiu Joventut Can Pi és un club del barri de Granvia Sud de l'Hospitalet que per manca de camp de futbol
en aquest barri utiltza les instal·lacions esportives de l'Ajuntament del Camp Municipal del Gornal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

26/03/2019

4962

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2019

ERC

1. Quins són els motius perquè L'Esportiu Joventut Cap Pi no pot utilitzar elements comuns del camp Municipal
com la infermeria, el marcador, les porteries mòbils, etc.
2. Quin són els motius perquè a L'Esportiu Joventut Can Pi se li denega tenir un espai o un mòdul prefabricat
(com tenen altres clubs i entitats) en aquesta instal·lació per tal de tenir un petit despatx, poder guardar material
esportiu i documentació, atendre socis, etc.
3. Quins són els motius perquè l'equip de govern es nega que l'Esportiu de Can Pi pugui tenir equips de
benjamins així com un equip de futbol femení?

No

RESPOSTA

25/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

80/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns i veïnes de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva queixa sobre la tala d’arbres al seu barri, en
concret en el carrer Comerç cantonada amb c. Doctor Fleming i Av. del Carrilet (Adjuntem imatges)
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

26/03/2019

4963

PREGUNTA
ESCRITA

1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
19/02/2019

ERC
2. Quina és la causa per la qual s’han talat aquests arbres?
3. S’ha informat prèviament als veïns i veïnes d’aquesta tala i de les seves causes?
4. Quina és l’actuació que pensa realitzar l’Ajuntament un cop s’han talat aquests arbres? Quan es pensa
realitzar?

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Els camps Municipals de futbol de l’Hospitalet es posen a disposició d’empreses i particulars per tal que
puguin organitzar partits i lligues privades?
2. Quin és el cost del lloguer dels camps Municipals de futbol?
3. Quin és el procediment per llogar un camp de futbol municipal?
26/03/2019

4964

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2019

ERC

4. Els ingressos procedents del lloguer dels Camps Municipals és pel club que gestiona el camp municipal o per
l’Ajuntament?
5. Ens poden facilitar quines empreses, associacions, particulars... han llogat els camps Municipals de Futbol
Municipals i els horaris que han llogat fins el dia d’avui?
6. Quines són les previsions de lloguer fins final de temporada dels camps de futbol Municipal per part d’entitats,
associacions, empreses o particulars?
7. S’han suspès entrenaments de clubs per tal de poder llogar el camp a tercers?

No

RESPOSTA

25/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

81/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

26/03/2019

4965

PREGUNTA
ESCRITA

1. L’Ajuntament ha comptabilitzat els costos de la conferència pronunciada per l’Alcaldessa Núria Marin el
passat dia 5 de febrer en l’Hotel Hesperia?
19/02/2019

ERC
2. Quin són els costos econòmics directes i indirectes d’aquesta conferència?
3. A banda dels costos econòmics, quins recursos municipals, siguin tècnics o humans, es van emprar per a la
preparació, convocatòria, publicitat, difusió i celebració d’aquesta conferència? I quins recursos externs?

No

RESPOSTA

25/03/2019

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

82/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Durant els passats diumenge 24, dilluns 25 i dimarts 26, s’han produït talls de subministrament elèctric en els
barris de Centre i Sant Josep que han afectat milers de veïns i veïnes. En concret, el dimarts al matí encara no
s’havia restablert el servei a molts usuaris.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quines han estat les causes d’aquests talls de subministrament?

26/03/2019

4966

PREGUNTA
ESCRITA

3. Quines són les gestions que ha realitzat el govern durant els talls? Quina ha estat la resposta de la
companyia subministradora?
27/02/2019

ERC
4. Quines accions informatives als usuaris ha dut a terme el govern municipal durant aquests episodis de talls?
5. Quines accions pensa realitzar el govern municipal per tal d’ajudar i donar suport material als veïns i veïnes,
comerciants i empreses afectades en les seves legítimes reclamacions davant de la companyia subministradora?
6. Quin és l’estat real de les infraestructures de distribució d’energia elèctrica a l’Hospitalet?
7. El govern municipal considera que el subministrament elèctric actual a l’Hospitalet està correctament
dimensionat en funció de la demanda? Quines són les previsions pels pròxims anys?
8. Quines han estat les inversions aplicades en les infraestructures relacionades amb el subministrament
elèctric de l’Hospitalet en els darrers anys per part de les companyies? Quines són les inversions previstes?

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

83/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns usuaris del bus ens han fet arribar la seva queixa sobre les molèsties provocades als usuaris de la parada
de bus (antic núm. 110526) al costat de l’Església de Santa Eulàlia de Provençana, per l’aigua que esquitxa la
font que hi ha al costat mateix. (Adjuntem imatge)
Aquests usuaris afirmen que mentre esperen el bus, han d’allunyar-se de la parada per a evitar acabar totalment
mullats.

26/03/2019

4967

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2019

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. A l’hora de traslladar l’antiga parada a la nova ubicació, s’ha valorat aquest problema?
3. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre aquesta situació, tant en aquesta
ubicació provisional, com en qualsevol ubicació definitiva propera?

No

RESPOSTA

25/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
26/03/2019

4968

PREGUNTA
ESCRITA

19/02/2019

ERC

1. Quins horaris hi han establerts per l’encesa de l’enllumenat als parcs de l’Hospitalet?
2. Quin criteri aplica l’Ajuntament per a establir aquests horaris?

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

84/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Guardia Urbana existen unos 350 agentes en plantilla, contando que el importe del uniforme está valorado
en unos 500 euros por agente y año. La suma estimada anualmente de coste ascendería a 175.000 euros.

26/03/2019

4969

PREGUNTA
ESCRITA

26/02/2019

SR. PEDRO
ALONSO
NAVARRO
(RNA)

Por diferentes circunstancias han estado tres años sin recibir uniformes, lo que equivaldría a un ahorro
presupuestario total de 525.000 euros en estos tres años.
Por todo ello, este regidor solicita
CONOCER:
• El destino final en el presupuesto de esta partida de 175.000 euros no utilizada en los tres últimos años.
• Qué motivo existe para que el nuevo uniforme de la Guardia Urbana de L’Hospitalet porte únicamente la
bandera catalana y no incluya la bandera del Estado.

No

RESPOSTA

25/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

85/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a la moción aprobada en el mes de enero de 2019 “MOCIÓN PARA LA MEJORA DE LOS PARQUES
INFANTILES DE LA CIUDAD DE L’HOSPITALET”, en la cual se acordó:
PRIMERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a hacer público el censo de niños y niñas de 0 a 21 años con
diversidad funcional que tenemos en L’Hospitalet para determinar sus necesidades.
SEGUNDO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a adaptar, al menos uno por barrio, los parques infantiles ya
existentes a las necesidades de los niños y niñas con diversidad funcional para convertirlos en accesibles y no
excluyentes, contribuyendo así a su socialización.
TERCERO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a llevar a cabo un Plan Específico de Accesibilidad Universal
en los futuros parques infantiles de la ciudad, incorporando y señalizando todos los elementos accesibles para
que todos puedan disfrutar en igualdad de su lugar de ocio, contando con la participación de la Taula Sectorial y
los colectivos dedicados a las personas con diversidad funcional.
QUARTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a sustituir, siempre que sea posible, el suelo de grava por un
suelo de caucho o bien incorporar elementos que permitan la accesibilidad de los niños con problemas de
movilidad.
QUINTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a garantizar permanentemente el mantenimiento, reparando o
sustituyendo los elementos deteriorados de los parques infantiles que eviten accidentes.

26/03/2019

4970

PREGUNTA
ESCRITA

01/03/2019

PP

SEXTO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a estudiar la reubicación de los contenedores de basura
próximos a los parques infantiles, o bien a incrementar su desinfección para evitar malos olores y plagas de
insectos.
SEPTIMO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incrementar la limpieza y desinfección de todos los
elementos que componen los parques infantiles.
OCTAVO- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a incorporar, en todos los aquellos parques infantiles que sea
posible, la protección solar necesaria que permita la utilización en las horas de sol.
NOVENO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a estudiar la viabilidad de reducir la velocidad de los vehículos
que circulan por las vías del perímetro de los parques infantiles.
DÉCIMO.- Instar al Ayuntamiento de L’Hospitalet a hacer difusión del mapa de parques infantiles que existen en
nuestra ciudad.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a todas las AMPAS y AFAS de L’Hospitalet, incluyendo a
las Asociaciones de Padres de niños de las Escuelas Especiales de la ciudad, así como al Consell de Ciutat.
Esta Portavoz solicita
CONOCER:
• En qué fase se encuentra dicha moción para su total cumplimiento y en todo caso, si ya se ha puesto en
marcha alguna de las medidas aprobadas por el Pleno y en que parques.

86/99

nuestra ciudad.
UNDÉCIMO.- Dar traslado de los siguientes acuerdos a todas las AMPAS y AFAS de L’Hospitalet, incluyendo a
las Asociaciones de Padres de niños de las Escuelas Especiales de la ciudad, así como al Consell de Ciutat.
Esta Portavoz solicita
Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

No

CONOCER:
Pregunta
• En qué fase se encuentra dicha moción para su total cumplimiento y en todo caso, si ya se ha puesto en
marcha alguna de las medidas aprobadas por el Pleno y en que parques.

Data

Sol·licitant
Respon

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

Hace años con motivo de la Fira de L’Hospitalet, a los vecinos que viven en la calle Mileva Maric y calle de
Hanna Arend les dieron una tarjeta de la Fira como visitantes.
Los vecinos nos comentan que desde hace unos tres años aproximadamente, ya no le llegan estas tarjetas de la
Fira.
26/03/2019

4971

PREC
ESCRIT

01/03/2019

PP

Por todo ello esta regidora
RUEGA:
• Se realicen los trámites oportunos a fin de que estos vecinos puedan seguir disfrutando de la tarjeta anual
como visitantes de la Fira.

No

RESPOSTA

26/03/2019

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

En el Calle Ciencias esquina Alumini, delante de la parada de autobuses, suelen aparcar coches, como se puede
observar en las imágenes que se adjuntan. Esto provoca que los autobuses no puedan girar correctamente.
26/03/2019

4972

PREC
ESCRIT

01/03/2019

PP

Por todo ello esta regidora
RUEGA:
• Se señalice a fin de evitar que aparquen los vehículos.

No

RESPOSTA

25/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

87/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos que viven alrededor de la plaza Europa, nos informan de que los bancos que hay para sentarse
estan muy cerca de la calzada por donde circulan los vehiculos como se puede comprobar en las fotografias
adjuntas.

26/03/2019

4973

PREC
ESCRIT

07/03/2019

PP

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:
• Se realicen las acciones necesarias para que sean ubicados estos bancos no tan cerca de la calzada.

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:

26/03/2019

4974

PREC
ESCRIT

08/03/2019

CIUTADANS

Han llegado a este Grupo Municipal quejas de que el Centro de Educación Especial L’Estel Can Bori lleva 3
semanas con la caldera averiada, con lo que no pueden disponer de agua caliente y se han tenido que
suspender las clases de ducha autónoma.
SOL·LICITUD:
Que se compruebe los hechos relatados en la parte expositiva y, de ser así, se dé una solución inmediata al
problema denunciado.

No

RESPOSTA

25/03/2019

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

88/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora solicita
CONOCER:

26/03/2019

4975

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2019

PP

• Cuántas sanciones se ha puesto por incivismo en esta legislatura desglosado por años.
• Cuántas de estas sanciones se han cobrado desglosado por años.
• En caso de que existan sanciones sin cobrar especificar cuáles han sido los motivos.

No

RESPOSTA

25/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Según consta en el acta del Pleno Municipal del 25 de enero de 2019 en las páginas 252 y 253 literalmente (se
adjunta copia):
"SR. MARTÍN GONZÁLEZ (CIUTADANS)
Muchísimas gracias. Yo quería exponer aquí cual es la situación actual, porque parece que no les ha quedado
muy claro, del polideportivo de Santa Eulàlia. No sé si antes no lo han podido ver o no se han podido acercar
todavía, pero ustedes pueden ver aquí cómo tenemos los cables de una instalación municipal, cómo tenemos los
cables totalmente pelados, rotos. El Sr. Martín González mostra diverses fotografies.
Hay humedades también en las paredes, ustedes lo pueden ver aquí. Hay materiales que están oxidados, como
ustedes pueden ver aquí. Hay cables que están rozando agua, como ustedes pueden ver aquí y demás
fotografías que yo, si quieren, se las puedo adjuntar para que ustedes tomen nota, porque parece que no han
tomado mucha nota, pero hay un montón que nos pasan los propios vecinos, como hacen con muchísimos temas
que nos envían a nosotros.
Entonces la pregunta es: ¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la conocían? Si la conocían,
¿desde cuándo conocían esta situación? ¿Qué gestiones han hecho ustedes como gobierno para solventar este
tipo de cuestiones en una instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que
participan niños, en la que participa gente mayor? ¿Qué han hecho ustedes para garantizar la seguridad y la
salubridad de un equipamiento municipal? Y si ustedes no la conocían, se la estamos poniendo aquí de relieve
para que ustedes tomen nota.

26/03/2019

4977

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2019

CIUTADANS

Y otra pregunta más, ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta situación? Porque miren, está muy
bien ser concejal de gobierno y hacerse muchas fotos. Está muy bien ser concejal de gobierno y prometer
muchas cosas, prometer subvenciones, prometer promesas que saben que no van a hacer, porque lo saben de
antemano, pero está muy bien. Está muy bien que ustedes prometan todas estas cuestiones y que ustedes digan
cosas que no van a hacer, está muy bien gastarse dinero público también en comilonas, como ha hecho el
responsable que tenía que estar arreglando esto, con dinero de todos. Está muy bien cobrar un sueldo público,
89/99
pero está muy bien y es lo que deberían hacer, que ustedes arreglen esta situación que para eso les están
pagando el sueldo y para eso es su responsabilidad.
Es que parecen ustedes que se les nota que están cansados porque cuando les exponemos este tipo de

tipo de cuestiones en una instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que
participan niños, en la que participa gente mayor? ¿Qué han hecho ustedes para garantizar la seguridad y la
salubridad de un equipamiento municipal? Y si ustedes no la conocían, se la estamos poniendo aquí de relieve
para que ustedes tomen nota.

Data ple
26/03/2019

Id
Tipus
PREGUNTA
Pròrroga
4977 ?
ESCRITA

Data
12/03/2019

Sol·licitant
Respon
CIUTADANS

Y otra pregunta más, ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta situación? Porque miren, está muy
bien ser concejal de gobierno y hacerse muchas fotos. Está muy bien ser concejal de gobierno y prometer
muchas cosas, prometer subvenciones, prometer promesas que saben que no van a hacer, porque lo saben de
Pregunta
antemano, pero está muy bien. Está muy bien que ustedes prometan todas estas cuestiones y que ustedes digan
cosas que no van a hacer, está muy bien gastarse dinero público también en comilonas, como ha hecho el
responsable que tenía que estar arreglando esto, con dinero de todos. Está muy bien cobrar un sueldo público,
pero está muy bien y es lo que deberían hacer, que ustedes arreglen esta situación que para eso les están
pagando el sueldo y para eso es su responsabilidad.
Es que parecen ustedes que se les nota que están cansados porque cuando les exponemos este tipo de
cuestiones, ustedes lo que hacen es criminalizarlo. Yo cuando quiera les puedo poner todas estas fotografías, si
quiere se las pongo en una carpetita, usted las estudia y usted toma medidas, que es el responsable de momento
y hasta que no sean las próximas elecciones, ustedes son los responsables. Por favor actúen ya."
Visto que el Gobierno Municipal, en este caso el Sr. Cristian Alcázar, tinent d'alcalde de l'Àrea de Benestar i Drets
Socials, Servei d'Esports i Joventut, ha intentado catalogar mis preguntas cómo ruego y en su escrito (se adjunta
copia) no contesta a una sola de mis preguntas.
SOL·LICITUD:
Contesten a todas y cada una de las preguntas orales planteadas en el pleno ordinario del 25/01/2019.
Primero: -¿ustedes conocían esta situación, sí o no? ¿Ustedes la conocían?
Segundo: - Si la conocían, ¿desde cuándo conocían esta situación?
Tercero: - ¿Qué gestiones han hecho ustedes como gobierno para solventar este tipo de cuestiones en una
instalación municipal en la que participan muchos vecinos de L’Hospitalet, en la que participan niños, en la que
participa gente mayor?
Cuarto: - ¿Qué han hecho ustedes para garantizar la seguridad y la salubridad de un equipamiento municipal?
Quinto: - ¿cuándo piensan ustedes actuar para solventar esta situación?

No

RESPOSTA

25/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

90/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Vista la respuesta a nuestra petición con RGE número 10956 (de fecha 29/01/2019).

26/03/2019

4978

No

SOL·LICITUD:

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2019

RESPOSTA

25/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

CIUTADANS
Pregunto:
- ¿Qué motivos tiene este Gobierno Municipal para no haber realizado la reforma de la C. Llobregat durante la
presente legislatura?
- ¿En qué fecha tienen previsto el inicio de las obras?
- ¿Qué período estiman que durarán las obras de esta calle?

EXPOSICIÓ DE FETS:
Vista la respuesta a nuestra petición de RGE 16402 (de fecha 12/02/2019).

26/03/2019

4979

No

SOL·LICITUD:

PREGUNTA
ESCRITA

12/03/2019

RESPOSTA

25/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

CIUTADANS
Repregunto:
1- ¿Desde qué fecha exacta conoce este Ayuntamiento la situación en la que se encuentra el Parking Can
Serra?
2- ¿Cuándo tienen previsto el inicio de las obras de mantenimiento en el Parking de Can Serra?
3.- ¿Qué plazo estimado tienen para la ejecución completa de estas obras?

91/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Al lado del paso de peatones de la calle Francesc Moragas con Josep Mª de Segarra nos comentan los vecinos
que hay un socavón sin arreglar desde hace un tiempo.

26/03/2019

4980

PREC
ESCRIT

15/03/2019

PP

Por todo ello, esta regidora
RUEGA:
• Se realice la reparación del mencionado socavón.

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4981

PREGUNTA
ORAL

25/01/2019

CiU

No

RESPOSTA

25/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

No

26/02/2019

Es pensen instal·lar elements decoratius per fer més amable el carrer?, estil les jardineres que hi ha al carrer
Roselles.

92/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Mire, Sra. Marín. Haré una pregunta por qué hoy he visto un tuit de la SPL, la Guardia Urbana de L’Hospitalet, y
me ha hecho recordar pues… un tuit denuncia donde dicen que llevan meses sin retirar vehículos de la calle que
están abandonados y que hoy tenía usted o el equipo, supongo que usted no ha ido con las grúas allí, cinco
grúas del ayuntamiento trabajando a destajo en el Mobile, también pues si hay lío pues la grúa…
El otro día yo me encuentro vecinos por la calle que me preguntan que por qué hay un montón de vehículos, con
la escasez de aparcamientos que hay en esta ciudad, que es terrible, abandonados y no se retiran. Voy a dar una
vuelta y me di una vuelta por la ciudad. Oiga, yo me sorprendí porque pensé que la gente, bueno hombre, un
vehículo pues a veces hasta que se detecta, pero muchos de ellos con un montón de multas puestas, incluso la
propia Guardia Urbana, incluso yo le mandé a usted una foto me parece, de denuncia diciendo, oiga, a ver si lo
retiran y se lo he dicho alguna vez.

26/02/2019

4984

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

Yo comprendo que en un momento dado pues puede haber un coche o lo que sea, pero cuando tienen mil multas
en la zona azul además y en otras zonas, entonces mire, empecé a dar vueltas por allí, por la ciudad, y me
encontré una cantidad de coches terrible, muchos más de los que yo pensaba, es decir, hay un montón de
aparcamientos ocupados por vehículos abandonados, que les faltan las ruedas, que les faltan… que se ven en
estado de abandono, medio desvalijados.
Oiga, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no retiramos esos vehículos de la ciudad para facilitar parte de la
degradación que sufre una ciudad cuando se ven todas estas cosas? La sensación de degradación que hay
aparte de ese espectáculo, aparte de lo que molesta a los vecinos por que no encuentran un aparcamiento, se
vuelven locos para encontrar una plaza. ¿Cuál es el problema porque no se retiran esos vehículos? Y hasta la
propia Urbana dice que lo ha denunciado y ustedes hacen caso omiso. ¿Van a poner remedio a eso? Y sobre
todo ¿cuál es el problema?

RESPOSTA

26/02/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

4985

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

26/02/2019

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

No

26/02/2019

Jo vull preguntar si tenim notícies o novetats de la finalització de les obres de l’estació de metro de Provençana, i
si el planning previst de posada en servei del mes que ve, segueix vigent o si tenim cap novetat.

93/99

Data ple

26/02/2019

26/02/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Durant aquest passat diumenge, ahir mateix i avui dimarts s’han produït diferents talls de subministrament elèctric
en els barris del Centre i Sant Josep, que han afectat a veïns i veïnes i a comerços i els hi voldríem preguntar
quines gestions ha fet el propi consistori?, quin és l’estat real de les infraestructures de distribució d’energia
elèctrica a la nostra ciutat?, perquè estan succeint molt aquests tipus de talls?, quines mesures té previstes
l'equip de govern de L’Hospitalet perquè no torni a passar? I si el propi ajuntament assessorarà, acompanyarà i
posarà els recursos tècnics per a que els comerciants i els veïns puguin demanar compensacions per les pèrdues
i també per les molèsties dels talls.

4986

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ERC

No

RESPOSTA

26/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

4987

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CiU

I respecte del que s’ha dit del tall de llum que el Toni Garcia, el company d’Esquerra ha dit, creiem que seria
important que des de l’ajuntament s’ajudés... aquest tall de llum, més enllà dels veïns i veïnes, ha afectat a
comerços i per tant el que és importantíssim és que aquests comerços puguin, a través de les seves
assegurances, recuperar part de les pèrdues econòmiques que puguin haver tingut. I això passa moltes vegades
perquè hi hagi un informe favorable perquè aquestes persones puguin cobrar, aquests comerços puguin cobrar
de les seves assegurances, que hi hagi un informe favorable que quedi clar i palès que el tall de llum és culpa
d’algú, en aquest cas d’Endesa, perquè sinó les companyies subministradores moltes vegades es treuen el mort
de sobre i difícilment el comerciant pot fer front a la recuperació de part de les pèrdues econòmiques perquè
aquell informe és desfavorable.
Per tant, pregaria que l’ajuntament a través de l’OMIC faci les gestions necessàries perquè quedi clar que aquest
tall de llum és producte i culpa de la companyia subministradora, per tal de que aquests comerciants puguin
presentar la documentació pertinent dels danys que hagin tingut davant de les seves companyies asseguradores.

RESPOSTA

26/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

4988

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CiU

No

RESPOSTA

26/02/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

No

26/02/2019

Després una altra cosa, al carrer Rosselló va sortir una notícia d’un pis rusc i ens agradaria saber quin és l’estat
de la situació, de si té llicència, no té llicència, es paralitzarà el tema, la investigació sobre el tema.

94/99

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ayer con motivo de la inauguración del Mobile World Congress en L’Hospitalet, se produjeron una serie de
movilizaciones por parte de efectivos de la Guardia Urbana, habiendo diferentes reivindicaciones laborales.

26/02/2019

26/03/2019

4989

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

PP

No

RESPOSTA

26/02/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/02/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7mEHsXWYPKpRYGdCZ1iI6cF2wykRbPkfcqazB

4990

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

Desde este grupo municipal queremos saber ¿si el equipo de gobierno, o el responsable de Seguridad piensa
reunirse con ellos, o va a ser directamente la Alcaldesa?, ¿si hay fecha, no hay fecha?, ¿si se han reunido o no
se han reunido? En cualquier caso, saber cuáles son las conclusiones. Gracias.

También al teniente de alcalde de deportes sobre las pistas de petanca de Sant Josep. Nos han escrito y hemos
contactado con vecinos que lamentan y se quejan de que no pueden jugar en las pistas de su barrio. Entonces,
les hemos presentado las instancias pertinentes, hemos hecho las peticiones y ustedes nos contestan que las
pistas de petanca, que son de uso público, que pueden participar y que pueden participar a partir del 5 de marzo.
Oiga, estamos hablando de unas pistas de petanca que los vecinos han tenido que movilizar y recoger decenas
de firmas para que ustedes les dejen utilizar un espacio público. Un espacio público que está cerrado solo en
este barrio y que ustedes les quieren enviar a otros barrios, como por ejemplo a Can Serra o a Florida.
Entonces, ¿tienen ya solucionado este problema con los vecinos? ¿Sí o no? Si no lo tienen solucionado por favor
soluciónenlo y contacten también con los vecinos, que también les han pedido una reunión con la señora
Alcaldesa, pero parece ser que no ha tenido mucho tiempo para reunirse con los vecinos.

No

26/03/2019

RESPOSTA

25/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

Al señor teniente de alcalde de espacio público también le quería hacer algunas preguntas sobre… otras
repreguntas también que les hacemos sobre la calle Llobregat, señor teniente de alcalde, que usted dice que la
van a hacer, la van a reformar, la calle Llobregat que necesita reformarse, usted dice que la van a hacer en mayo
de 2019. Entonces nosotros les queremos preguntar, ¿qué motivos ha tenido este gobierno para no haberla
hecho cuando había que hacerla, que es durante toda la legislatura? Estamos hablando antes de promesas
incumplidas y tanto que hay promesas incumplidas.

4991

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

95/99

Data ple

26/03/2019

26/03/2019

26/03/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Tenemos esta por ejemplo y sobre el parquin de can Serra también que les preguntamos, su degestión es total,
porque en la misma instancia que nosotros les presentamos a ustedes, les decimos oiga, pongan solución a la
falta de mantenimiento que tiene el parquin de Can Serra y ustedes en la misma instancia nos dicen, no, no, el
mantenimiento corresponde a los titulares pero a la vez nos dicen, no, no, el mantenimiento lo haremos en 2019.
¿En qué quedamos? Estos dos ejemplos son una demostración de que ustedes no han cumplido. Ya está.
Porque todas estas desinversiones si se hubieran gestionado correctamente, ustedes las habrían hecho antes de
acabar el mandato y no lo van a hacer porque han incumplido de los 130 millones que se les llenó la boca de
anunciar, no han llegado casi ni a los 40. Han dejado el 70 % en el camino y entonces no han cumplido. Eso es lo
que hay.

4992

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

Y la última pregunta que les quería hacer, que también va en relación a los incumplimientos y es la demostración
total de la dejadez. Les preguntamos sobre el patio del Apel·les Mestres. La situación que hay, los vecinos y los
padres pedían a este gobierno que tomara las medidas oportunas para que limpiaran el patio. Estams hablando
de limpiar el patio. Instituto Apel·les Mestres, se pusieron en contacto con nosotros los padres y nos dijeron que
habría que limpiar ese espacio y usted lo sabe. La cuestión es que nosotros les decimos, oiga, el mes pasado les
preguntamos, ¿ustedes qué han hecho para solucionar esa situación en ese patio que solo había que limpiarlo?
Un mes después nos dicen, necesitamos una prórroga para saber qué hemos hecho. La degestión total.
Conclusión: han tenido que ir los padres y han tenido que limpiar ellos mismos el patio. Una vergüenza. Actúen
ya.

4993

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/03/2019

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

Con fecha 10 de enero de 2019 el equipo de gobierno solicita a la Diputación de Barcelona un cambio de destino
de financiación por cambio de prioridades de aproximadamente 3 millones de euros, acordados para el proyecto
ejecutivo del Polideportivo del Gasómetro. Proponen destinar dicho importe, más los excedentes del campo de
fútbol de Collblanc-La Torrassa, a la compra de varias naves del Sareb en Rosalía de Castro, carretera del Mig y
calle Cobalto. ¿A qué se debe dicho cambio? ¿Es realmente prioritaria la compra de naves del Sareb, a construir
el polideportivo del Gasómetro que los vecinos y vecinas de Santa Eulàlia llevan 20 años esperando?

4994

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

26/03/2019

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

96/99

Data ple

26/03/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

26/03/2019

26/03/2019

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Nos informan también vecinos de la zona que al cambiar la dirección del tráfico de la calle Castelao, se ha
incrementado el tráfico de coches en la calle Blas Fernández Lirola. Algunos de ellos circulan a gran velocidad al
tratarse de una calle recta sin cruces. Ya ha habido accidentes de algún coche que ha subido a la acera a gran
velocidad. Pedimos se tomen medidas como la incorporación de badenes normalizados en los pasos de
peatones o algún otro elemento.

PREC
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

RESPOSTA

18/03/2019

José María García Mompel
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Seguretat, convivència i Civisme

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4996

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4997

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

22/03/2019

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4998

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

22/03/2019

Jaume Graells i Veguin
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern d'Educació. Regidor President Districte I

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4995

No

26/03/2019

Data

Una pregunta sobre els parcs infantils a la Torrassa. S’han aprovat diverses mocions reivindicant elements
inclusius per a la infància amb diversitat funcional en zones infantils, i concretament s’estan fent remodelacions
en alguns parcs infantils de Collblanc-Torrassa i era per saber si està prevista la incorporació d’aquests elements.

També tenim informacions confuses sobre escoles bressol i fem unes preguntes. Volem saber si l’ajuntament ha
cedit terrenys a la Generalitat per a la construcció de noves escoles bressol, i en cas afirmatiu si s’han cedit
aquests terrenys, quants i on estan ubicats i també volem saber si hi ha alguna planificació establerta per a la
construcció de noves escoles bressol a la ciutat.

I una pregunta que ja vam fer l’any passat també, és si aquest any es farà campanya des de l’ajuntament per a la
preinscripció a l’escola pública.

97/99

Data ple

26/03/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

PREC
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Diversos veïns i veïnes de l’entorn de Godó Trias, plaça Europa, manifesten de manera reiterada una població
cada vegada més creixent de rates enormes, que corren per allà. Jo he vist algunes i són realment fastigoses, hi
ha moltes escoles per allà, hi ha moltes obres per allà, s’està removent. Bé, és un prec, que s’actuï d’una manera
més contundent en el tema de desratització d’aquell àmbit.

RESPOSTA

25/03/2019

Jesús Husillos Gutierrez
Tinent d'alcaldia i Regidor de Govern de Benestar Social

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

PREC
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

RESPOSTA

22/03/2019

José Castro Borrallo
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

5001

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

26/03/2019

Francesc Josep Belver i Vallés
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Coordinació, Planificació, Desenvolupament Econòmic i Ocupació.

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

4999

No

26/03/2019

5000

No

26/03/2019

26/03/2019

Un altre prec és que s’actuï de manera el més urgent possible en el parc infantil d’aquella zona, de Can TriasNatzaret, que està realment malmesa.

i una darrera pregunta vinculada també a un debat que hem tingut al començament sobre el tema pressupostos:
la nova aprovació de pressupostos, l’avançament electoral afectarà d’alguna manera el projecte de soterrament
de les vies?

En este caso, hay varias preguntas a varios tenientes de alcalde. El primero sería el teniente de alcalde de
deportes. En el pasado Pleno, si lo recuerdan, les expusimos aquí el estado en el que se encontraba el
polideportivo de Santa Eulàlia y les hicimos varias preguntas que obligatoriamente tienen que estar contestadas.
Pues bien, no nos han contestado ustedes a ninguna. Entonces nosotros les preguntábamos, ¿conocían ustedes
esa situación del polideportivo de Santa Eulàlia? Si la conocían, ¿cuándo tienen pensado actuar? Queremos
saberlo porque, como bien les expusimos aquí, ese polideportivo necesita una inversión que ustedes de
momento no han hecho.

5002

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/03/2019

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea de Benestar i Drets Socials. Regidor President Districte II

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

98/99

Data ple

26/03/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I finalment també una tercera pregunta. Els veïns i les veïnes del carrer Xipreret han demanat per instància el
mes d’abril i maig una reunió amb l’Alcaldessa. A data d’avui no tenen resposta i ens agradaria saber perquè no
s’han contestat les peticions que han escrit per instància, de tenir una reunió amb l’Alcaldessa de la ciutat.

5004

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

ERC

No

RESPOSTA

25/03/2019

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

26/03/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5eWxFIWt6zSGxHWqnUqmNb3ySrTnLRn2YqazB

Al carrer Bellavista es van fer obres i segons em comenten els veïns, he anat a veure-ho també, però m’ho han
comentat, que el carrer actual està pitjor que abans i per això fem uns precs i preguntes.

26/03/2019

5005

PREGUNTA
ORAL

26/02/2019

CiU

Es pensen habilitar passos de vianants al carrer? Ho diem perquè fa poc un senyor amb la seva dona amb cadira
de rodes va anar buscant un forat entre els cotxes i motos aparcades, per tal de creuar cap al Mercadona i van
haver d’arribar al final del carrer, a la rotonda per poder travessar, és a dir, de punta a punta no hi ha passos de
vianants, carrer Bellavista.
Es pensa habilitar una vorera especial per a invidents al carrer? A hores d’ara un invident ha de trobar on és
l’encreuament del carrer per travessar, perquè sinó ha d’anar cap a Cornellà, perquè es va treure la vorera
especial per a invidents i no van tornar a posar-la. Es pensen anivellar les voreres? Perquè ara per ara la vorera
es fa més gran o més petita en funció de cap a on vagis.
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