INFORME PRECS I PREGUNTES
ABRIL 2021 - SETEMBRE 2021

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
24/11/2021

Data ple

28/04/2021

28/04/2021

28/04/2021

28/04/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Voldríem saber com és que no hi ha memòria del Centre d'Atenció a les Dones des de l'any 2013, donat que
aquest és un document bàsic per a l'anàlisi i l'avaluació de les actuacions d'un organisme públic tant important
com aquest.

5563

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

5564

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

22/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

5566

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

16/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

5567

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

Voldríem saber quin és el protocol que existeix a la nostra ciutat en relació als desnonaments, com s'actua des
de Serveis Socials, quins allotjaments alternatius existeixen i quins allotjaments específics tenen per a famílies en
aquests casos amb nens.

La primera pregunta que volia fer és sobre quina previsió hi ha per convocar la Taula de Mobilitat. Que es va
aprovar ja fa uns mesos i que seguim esperant que es convoqui.

Una segona pregunta, és sobre el projecte de restauració de la font històrica de la plaça Espanyola. Hem
comprovat que el projecte de remodelació de la plaça que s'ha presentat no s'hi inclou. I volem conèixer les
actuacions i els terminis d'execució.

1/84

Data ple

28/04/2021

28/04/2021

28/04/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I després, sobre el tema de les illes al voltant dels centres escolars, sí que volíem demanar quines accions
pensen posar en marxa abans de fer tots els canvis que estan previstos per fer complir la seguretat d'aquests
entorns, per evitar el pas de vehicles i estacionament de vehicles que posen en perill la seguretat dels nens i els
infants a les entrades i sortides i en l'ús de l'espai públic als centres escolars.

5568

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

23/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

Els treballadors i les treballadores de Serveis Socials estan denunciant la manca de recursos que pateixen una
situació que s'ha vist agreujada per la pandèmia i també per un model organitzatiu que té greus deficiències i que
té un impacte en l'atenció de les persones. Aquestes treballadores i treballadors socials manifesten i denuncien
que hi ha manca de recursos d'habitatge municipal per fer front a l'emergència habitacional, que la gestió dels
ajuts d'urgència social és ineficaç, que hi ha insuficient cobertura a les necessitats bàsiques d'alimentació, que
les mateixes infraestructures no compleixen el dret a la intimitat i recursos informàtics poc adequat. També
denuncien greus dificultats en la cobertura de baixes i vacants dels professionals i també absència de
reconeixement a les professionals dels serveis socials. Davant d'aquesta greu situació, davant d'aquesta
reivindicació, de les treballadores i treballadors socials d'aquest Ajuntament volem demanar a l'equip de Govern
quines accions de millora tenen previst per millorar les condicions laborals d'aquests treballadors? i, quines
mesures urgents i immediates desenvoluparà l'equip de govern per millorar l'atenció a les famílies?

5569

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

22/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

La primera de totes, té a veure amb la Taula Sectorial de l'emergència climàtica i el model de ciutat on s'ha parlat
de la necessitat de conscienciar tots els treballadors i treballadores de la casa en aquest model de ciutat i per
donar resposta a l'emergència climàtica. Ara bé, no hi ha, no s'han previst algunes mesures, com instal·lar o
disposar de contenidors per piles per exemple o per contenidors per reciclar el plàstic en les dependències
municipals. La nostra pregunta és si això, es preveu properament ? i si s'hi preveu, en quin termini?

5572

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

2/84

Data ple

28/04/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I la segona pregunta té a veure amb les aules d'estudi. Hem presentat alguna pregunta de manera escrita,
preguntant, per la redundància, sobre aquest tema. Però considerem que és urgent habilitar algun espai per a
l'estudi per als estudiants de la ciutat. Vivim en una situació en la qual l'estudi a les llars és gairebé impossible per
les situacions de confinament i de teletreball de les famílies. I des de l'Ajuntament doncs no s'està treballant,
considerem nosaltres, suficient per garantir aquests espais. Per això volem preguntar quines mesures preveu
l'Ajuntament per facilitar l'estudi als estudiants de la ciutat? i en qualsevol cas, per què no durant tot aquest temps
enrere, no s'han habilitat cap aula d'estudi ni cap espai d'estudiant l'Hospitalet? Gràcies.

5573

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

VIST que el "Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de L'Hospitalet, ecosistema innovador de salut"
té com a objectiu completar i potenciar Bellvitge com a referent internacional en la innovació en l'àmbit de la salut,
incorporant-hi teixit empresarial i generant nova activitat industrial i innovadora.
VISTOS Els objectius operatius
Esdevenir referent internacional del sud d'Europa en la innovació en l'àmbit de la salut
Especialització de la nova indústria del municipi en el sector salut
Període d'actuació Gener 2018 - Desembre 2020
Pressupost del PECT 1.882.215,45?

28/04/2021

5575

PREGUNTA
ESCRITA

07/04/2021

CIUTADANS

VIST que el PECT de L'Hospitalet està composat de 4 operacions
Operació 1 COORDINACIÓ
Ajuntament de L'Hospitalet
Operació 2 CLÚSTER BIOMÈDIC
IDIBELL
Objectiu Impuls i facilitació d'una recerca traslacional d'excel.lència científica contrastada, integrant innovació i
transferència tecnològica en biomedicina. Potenciació de L'Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar
nous reptes de la medicina personalitzada, fomentant sinergies entre els actors del territori.
Operació 3 DINAMITZACIÓ DE L'ECOSISTEMA SALUT LH
Ajuntament de L'Hospitalet
Objectiu Regeneració de l'activitat industrial i la dinamització d'espai; promoció de la localització de noves
empreses a la ciutat vinculades a l'àmbit salut, donant suport a l'especialització de la indústria del municipi en el
sector salut, esdevenint referent en la innovació en aquest àmbit.
Operació 4 SOMRIURES A MIDA 3D
Fundació Josep Finestres
Objectiu Instauració, difusió i proliferació d'un nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels
serveis odontològics , enfocant-se cap al desenvolupament holístic d'aquest model d'atenció basat en
components tecnològics avançats, que actuarà també com a palanca per atraure talent, emprenedors i agents de
l'ecosistema.
PREGUNTES
1) Quina avaluació fa el Govern Municipal del compliment de cadascun dels objectius del "Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial de L'Hospitalet, ecosistema innovador de salut"?

3/84

2) Quins projectes de recerca traslacional d'excel.lència científica contrastada, integrant innovació i transferència
tecnològica en biomedicina han estat impulsats gràcies al "Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de

28/04/2021

Data ple

5575

PREGUNTA
ESCRITA

Id
Tipus
Pròrroga ?

07/04/2021

CIUTADANS

Data

Sol·licitant
Respon

sector salut, esdevenint referent en la innovació en aquest àmbit.
Operació 4 SOMRIURES A MIDA 3D
Fundació Josep Finestres
Objectiu Instauració, difusió i proliferació d'un nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels
serveis odontològics , enfocant-se cap al desenvolupament holístic d'aquest model d'atenció basat en
components tecnològics avançats, que actuarà també com a palanca per atraure talent, emprenedors i agents de
l'ecosistema.
Pregunta
PREGUNTES
1) Quina avaluació fa el Govern Municipal del compliment de cadascun dels objectius del "Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial de L'Hospitalet, ecosistema innovador de salut"?
2) Quins projectes de recerca traslacional d'excel.lència científica contrastada, integrant innovació i transferència
tecnològica en biomedicina han estat impulsats gràcies al "Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial de
L'Hospitalet, ecosistema innovador de salut"?
3) Com s'ha potenciat L'Hospitalet com un clúster biotecnològic per afrontar nous reptes de la medicina
personalitzada? Com s'ha fomentat sinergies entre els actors del territori?
4) Quines noves empreses vinculades a l'àmbit de la salut s'han localitzat a la ciutat degut al "Projecte
d'Especialització i Competitivitat Territorial de L'Hospitalet, ecosistema innovador de salut"? Quines d'aquestes
empreses estan especialitzades en la indústria del sector salut i són un referent en la innovació?
5) Com es mesura l'objectiu d'esdevenir un referent internacional en la innovació en l'àmbit de la salut? Quins
avenços a aconseguit l'Hospitalet de Llobregat de cara a esdevenir un referent internacional en la innovació en
l'àmbit de la salut en el termini de 2018 a 2021?
6) S'ha aconseguit instaurar un nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels serveis
odontològics , enfocant-se cap al desenvolupament holístic d'aquest model d'atenció basat en components
tecnològics avançats? En cas afirmatiu, quina difusió i proliferació s'ha aconseguit del model? Quants
emprenedors i agents ha atret a l'Hospitalet el nou model d'atenció personalitzada basat en la intervenció 3D dels
serveis odontològics?

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

VISTO el PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 2016-2019 que se estructuraba en torno a 6 ejes
de los que se desprenden una serie de objetivos a alcanzar:
EIX 1. Impregnar l'administració municipal del principi d'igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
Objectius
1.1. Realitzar projectes amb perspectiva de gènere interàrees municipals.
EIX 2. Foment de la presència i la participació de les dones en la societat general.
Objectius
2.1. Promoure espais d'intercanvi de coneixements i experiències en relació a la igualtat de gènere.
2.2. Visibilitzar les aportacions de les dones.
Eix 3. Afavorir la construcció d'una societat igualitària
Objectius
3.1.Sensibilitzar la comunitat educativa en el principi d'igualtat d'oportunitats.
3.2.Promoure una educació basada en el respecte a l'altre i en les relacions d'igualtat.
3.3.Visibilitzar el valor econòmic i social del treball domèstic i de cura de les persones. Fomentant la implicació de
la ciutadania, i els organismes públics i privats.
4/84
3.4.Donar projecció al material i serveis del Programa Municipal de la Dona.
Eix.4. Atenció integral a les necessitats específiques de les dones

EIX 2. Foment de la presència i la participació de les dones en la societat general.
Objectius
2.1. Promoure espais d'intercanvi de coneixements i experiències en relació a la igualtat de gènere.
2.2. Visibilitzar les aportacions de les dones.

Data ple

28/04/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5576

PREGUNTA
ESCRITA

Data

07/04/2021

Sol·licitant
Respon

CIUTADANS

Eix 3. Afavorir la construcció d'una societat igualitària
Objectius
3.1.Sensibilitzar
la comunitat educativa en el principi d'igualtat d'oportunitats.
Pregunta
3.2.Promoure una educació basada en el respecte a l'altre i en les relacions d'igualtat.
3.3.Visibilitzar el valor econòmic i social del treball domèstic i de cura de les persones. Fomentant la implicació de
la ciutadania, i els organismes públics i privats.
3.4.Donar projecció al material i serveis del Programa Municipal de la Dona.
Eix.4. Atenció integral a les necessitats específiques de les dones
Objectius
4.1.Oferir atenció especialitzada a les dones que ho sol.licitin a causa d'una problemàtica derivada de la condició
de dona.
4.2.Promoure el desenvolupament de l'autonomia i de les capacitats personals i prevenir riscos de salut física i
mental
4.3.Informar sobre activitats i recursos.
4.4.Reforçar la xarxa d'intercanvi professional.
Eix.5. Abordatge integral de les violències ver les dones.
Objectius
5.1.Garantir l'atenció integral a les dones afectades per violència de gènere.
5.2.Formar i informar a agents socials del territori.
5.3.Garantir l'aplicació del protocol i circuit d'atenció a la ciutat
5.4.Promoure la sensibilització sobre el tema.
Eix.6. Millora continua de l'organizació.
Objectius
6.1. Oferir serveis de qualitat dins els paràmetres de millora continua.
6.2.Visibilitzar la tasca del PMD.
PREGUNTAS:
1) ¿Qué evaluación hace el Gobierno Municipal del cumplimiento de cada uno de los objetivos del PLA
MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE 2016-2019?
2) ¿Qué medidas concretas se han efectuado y qué recursos se han destinado para el cumplimiento de cada uno
de los objetivos?
3) ¿Qué criterios sigue para cuantificar el nivel de cumplimiento?
4) ¿Tiene previsto el Gobierno Municipal actualizar el PLA MUNICIPAL PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE en el
actual mandato? ¿Cuándo tiene previsto su aprobación?

No

RESPOSTA

27/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

5/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
VISTO el PLÀ D'ACCIÓ PER L'ENERGIA SOSTENIBLE DE L'HOSPITALET DE LLOBREGAT, mediante el cual
se pretendía dar cumplimiento al compromiso asumido por este ayuntamiento de "reduir les emissions de CO2 en
el seu territori en més del 20 per cent per a 2020, incrementar en un 20% l'eficiència energètica i assolir una
contribució d'un 20% de les energies renovables" a través de 29 acciones propuestas.
PREGUNTAS
1) ¿Qué medidas se han llevado a cabo del Plan de Acción de Energía Renovable?

28/04/2021

5577

PREGUNTA
ESCRITA

2) ¿Cuántas toneladas de gases de efecto invernadero se estiman que se han dejado de emitir con la ejecución
de cada acción?
07/04/2021

CIUTADANS
3) ¿Qué coste de inversión (IVA incluido) ha implicado cada acción?
4) ¿Cuál es el coste eficiencia, es decir, ?/CO2 ahorrado? ¿Cuál es el plazo de amortización en años de cada
acción?
5) ¿Cuáles son los recursos ahorrados y en qué cantidad ahorrados con cada una de las medidas realizadas?
6) ¿Qué porcentaje de emisiones de CO2 se ha reducido en l'Hospitalet de Llobregat desde la elaboración del
plan hasta 2020? ¿Qué porcentaje de eficiencia energética se ha incrementado en el mismo plazo? ¿Qué
porcentaje de energías renovables se ha alcanzado en l'Hospitalet de Llobregat para el año 2020?

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

6/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El mes d'abril de 2020, fa ja gairebé un any, tres delegades electes dels quatre que tenia la secció sindical de la
IAC-Catac van deixar l'esmentada secció. Des d'aleshores, a aquestes tres delegades electes se’ls ha impedit
l’exercici de les seves tasques sindicals, l'accés a la informació i també se’ls han negat els drets que els articles
40 i 41 de la llei 5/2015, de 30 d'octubre, reconeix als delegats electes.
Vist que no s’ha fet res per al ple reconeixement dels drets sindicals d’aquestes tres delegades ni s'ha respost a
les seves peticions i instàncies, volem saber:

28/04/2021

5604

PREGUNTA
ESCRITA

16/03/2021

ERC

1. Quan se’ls reconeixerà com a delegats amb tots els seus drets.
2. Quan se’ls permetrà l’accés a tota la informació.
3. Quan se’ls enviarà tota la informació sindical generada.
4. Quan se’ls convocarà a totes les reunions a què tingui dret i se'ls informarà de la resta que es duguin a terme.
5. Quan se’ls assignarà un espai, ordinadors i telèfons per poder fer la seva tasca sindical i poder estar en
contacte amb tota la plantilla.

Sí

RESPOSTA

12/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

7/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns de l'entorn de la Riera Blanca ens han fet arribar la seva preocupació per l'estat deficient de la
calçada, en el tram entre carretera de Collblanc i Travessera de les Corts, per l'ús intensiu per part de diferents
línies d'autobusos. També ens traslladen el deteriorament i manca de manteniment de la urbanització de la zona
i, especialment, dels parterres mitgers, alertant de la presència de rates.

28/04/2021

1. És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?
2. Hi ha prevista alguna actuació sobre la pavimentació de la calçada en aquest tram, per resoldre els
problemes?
3. A quin consistori correspon la competència de manteniment dels parterres mitgers compartits al bell mig del
carrer en aquest tram?
4. En cas que correspongui al municipi de l'Hospitalet, quines actuacions s'han portat a terme per mantenir
aquests parterres mitgers?
5. És conscient el govern municipal de la problemàtica relativa a la presència de rates en aquest entorn? En cas
afirmatiu, quines actuacions s'han portat a terme per resoldre-ho? En cas negatiu, quan i com pensen actuar per
resoldre-ho?
6. En cas que correspongui a l'Ajuntament de Barcelona, quines actuacions té previst posar en marxa
l'Ajuntament de l'Hospitalet per tractar aquests problemes i resoldre'ls?

5605

PREGUNTA
ESCRITA

23/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta:
28/04/2021

5606

PREGUNTA
ESCRITA

23/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

1. Es va aprovar l’any passat l’elaboració d’un llistat o catàleg sobre les botigues i comerços emblemàtics.
Volem saber si s’ha fet o en quin punt està. Com en tots els temes que afecten al patrimoni el temps es un factor
important.

8/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta:

28/04/2021

5607

PREGUNTA
ESCRITA

23/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

1. Al 2018 es va aprovar una moció per tal d’elaborar un recull de dones significatives i emblemàtiques de la
nostra ciutat. S’ha fet? En quin punt està el recull?

Des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya volem preguntar sobre el projecte del poliesportiu
barri Santa Eulàlia.

28/04/2021

5608

PREGUNTA
ESCRITA

23/03/2021

ERC

1. El govern municipal té previst realitzar una taula entre veïns de la zona del Gasòmetre, l’AA.VV de Santa
Eulàlia i entitats esportives per definir les característiques del poliesportiu?
2. Quin és el mecanisme, instrument o procediment que utilitzarà aquest ajuntament, per tal que, a partir d’ara el
veïnat afectat tingui coneixement efectiu de l’estat del procediment i hi pugui participar en el projecte, garantint
així un procés realment transparent i participatiu i de consens amb tots els veïns afectats directament pel projecte
del poliesportiu del Gasòmetre i també de les entitats veïnals i esportives?

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

9/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La COVID-19 i els protocols sanitaris per reduir els contagis han provocat diferents baixes i dies de confinament
als treballadors i treballadores de les diferents dependències municipals. Entre aquests col·lectius, es troben les
persones treballadores en el serveis de neteja i manteniment dels edificis.
En relació a aquestes persones, preguntem:

28/04/2021

1. Com es vetlla des de l’Ajuntament per garantir que els drets d’aquestes persones treballadores no es vegin
perjudicats?
2. Existeix algun mecanisme i/o acord entre l’Ajuntament i l’empresa responsable del servei per garantir que,
davant la obligació de confinar-se, no aquestes persones no tinguin un perjudici econòmic al veure reduït el seu
salari?
3. Quines despeses ocasiona a l’Ajuntament les baixes per incapacitat temporal del personal de neteja i
manteniment de les dependències municipals?
4. Davant la contractació de més persones treballadores per cobrir el personal de baixa, l’empresa responsable
del servei cobra a l’Ajuntament alguna quantitat econòmica? En cas afirmatiu, quina és la quantia econòmica del
servei extraordinari?

5609

PREGUNTA
ESCRITA

01/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

Són diversos els veïns i veïnes que ens han informat que a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del carrer de
Girona núm. 10, malgrat haver de demanar cita prèvia, s’atén a un gran nombre de persones. Tot i considerar
essencial una bona atenció al ciutadà, ens exposen que sovint les oficines s’omplen d’una gran quantitat de
persones, impossibilitant el manteniment de les distàncies de seguretat en un espai tancat. Per aquest motiu,
preguntem:
28/04/2021

5610

PREGUNTA
ESCRITA

01/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quins són els protocols d’actuació davant la Covid-19 a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà?
Quin és l’aforament màxim a les oficines?
Aquest aforament s’ha vist superat en alguna ocasió? En cas afirmatiu, per quin motiu?
S’acostuma a demanar als usuaris i usuàries que restin a l’espera a les immediacions de l’OAC?
Com es vetlla pel personal que treballa a l’OAC?
Existeix un protocol específic per les persones treballadores en el servei de neteja i manteniment?
Com es vetlla per la seguretat de les persones treballadores en el servei de neteja i manteniment de l’OAC?

10/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal vol saber:

28/04/2021

5611

PREGUNTA
ESCRITA

15/04/2021

ERC

Sí

RESPOSTA

14/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

5612

PREGUNTA
ESCRITA

15/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

- Quin es el calendari d’execució de les obres per crear el Centre de Cultura Popular i Tradicional Catalana de
L’Hospitalet i quin és el pressupost assignat?

Aquest grup municipal vol saber:
28/04/2021

- De quin sol públic disposa l’Ajuntament de L’Hospitalet perquè la Generalitat de Catalunya construeixi en un
futur centres educatius de Primària, Secundària i Educació Especial?

L’Esportiu Joventut Can Pi és un club de la nostra ciutat, amb més de 10 anys d’activitat, amb seu a Granvia Sud,
i que porta el nom de la desapareguda barriada de Can Pi.
Aquest grup municipal vol saber:

28/04/2021

- S’ha reunit la regidora d’esports amb el club per a conèixer l’entitat esportiva, únic club de futbol de Granvia
Sud i saber de les seves reiterades demandes?
- Sol•licitem horaris d’entrenament i d’utilització per a diferents entitats esportives del Camp municipal de Futbol
del Gornal.
- Té previst la regidoria d’esports cedir nous horaris d’entrenament a l’Esportiu Joventut Can Pi, una vegada
l’ocupació del camp per a entrenaments i partits ha disminuït perquè el CEE Collblanc Torrassa ja disposa del
seu propi camp?
- Quins són els motius perquè la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de l’Hospitalet no deixa inscriure equips de
futbol base i femení del club de la nostra ciutat a l’Esportiu Joventut Can Pi, amb seu social al barri de Granvia
Sud?
- Perquè a veïns i veïnes de la nostra ciutat, que volen jugar a futbol amb el nom del barri que els va veure
créixer, se’ls impedeix que puguin fer la seva activitat amb normalitat, en una instal·lació municipal?

5613

PREGUNTA
ESCRITA

15/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/04/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

11/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Usuaris i usuàries de la biblioteca Josep Janés des de finals de desembre de l’any 2020 l’ascensor de la
biblioteca no funciona.
En atenció a aquest fet, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:

28/04/2021

1. És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?
2. Quin és el motiu que causa l’averia?
3. Per quin motiu la problemàtica no ha estat resolta ja?
4. Com es dona resposta als usuaris i usuàries amb problemes de mobilitat davant la problemàtica?
5. Com es dona resposta a les famílies que hi accedeixen amb cotxet?
6. Com es dona resposta davant la problemàtica als treballadors i treballadores de la biblioteca?
7. S’ofereix alguna alternativa als usuaris i usuàries de la biblioteca?
8. Quan es preveu donar solució a la problemàtica?
9. Quines possibles solucions hi ha sobre la taula? Quin és el termini d’execució d’aquestes?
10. S’ha previst restituir l’ascensor per un de nou? En cas afirmatiu, quin és el cost orientat d’aquest?

5614

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

Dels informes de seguretat que l’Ajuntament de l’Hospitalet publica setmanalment es desprèn que s’aixequen
actes de sancions per no respectar les restriccions per pal·liar els efectes de la COVID-19.
En relació a l’exposat anteriorment, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:

28/04/2021

1. En quins punts de la ciutat s’han efectuat controls durant els mesos de febrer, març i fins el dia 15 d’abril per
vetllar pel compliment de les restriccions de mobilitat entre comarques?
2. Quan s’han efectuat aquests controls durant els mesos de febrer, març i fins el dia 15 d’abril de 2021?
3. Quants efectius s’han destinat al torn de nit per vetllar pel compliment del “toc de queda” durant els mesos de
març i fins el dia 15 d’abril de 2021?
4. Quantes sancions s’han interposat en els mesos de febrer, març i fins el dia 15 d’abril per incompliment del
“toc de queda”?
5. Quin és el protocol o manera d’actuar davant un servei en qual s’intervé en un domicili on s’hi produeix una
reunió que incompleix amb les restriccions establertes?

5615

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

12/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant el mal estat de diversos fitons situats en l’encreuament entre el carrer de Doctor Martí i Julià i el carrer
Holanda, tal i com s’aprecia en les següents imatges:
Des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:

28/04/2021

5616

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

1.
2.
3.
4.
5.

És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?
Se sap quines són les causes que han provocat el mal estat dels fitons?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveuen?
S’ha causat algun incident a la zona a causa del mal estat dels fitons?

Des que la Diputació de Barcelona gestiona els tributs de l’Hospitalet són diversos els veïns i veïnes de la ciutat
que ens han fet arribar diferents queixes. Davant aquestes, des del Grup Municipal d’Esquerra Republicana
volem saber:

28/04/2021

1. Com es preveu donar resposta a la ciutadania que tenia domiciliat el rebut de l’IBI en 8 mesos i ara han de
tenir-lo fraccionat en 4 mesos?
2. Segons el calendari del contribuent, els rebuts de l’IBI domiciliats en 4 mesos es cobren en períodes molt
propers en el temps (juliol-agost-octubre-novembre). Per quin motiu aquests pagaments no es reparteixen durant
els 12 mesos de l’any per tal de facilitar el pagament per part de la ciutadania?
3. Han variat les condicions dels compromisos de pagament? En cas afirmatiu, quins han estat els canvis?
4. Com s’està procedint ara gestionar els impagats dels tributs?
5. S’embarguen directament els bens de la ciutadania sense oferir la possibilitat del “compromís de pagament”?
6. Quantes queixes o reclamacions s’han registrat comunicant per la implementació del nou mecanisme de
gestió de tributs a través de la Diputació de Barcelona?

5617

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

13/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat Ple municipal, la regidora de Joventut va afirmar que l'Hospitalet ja disposava d'un Servei d'Atenció
Integral LGTBI (SAI), tot i que no consta que l'Hospitalet formi part encara de la Xarxa SAI de Catalunya.
Aquest grup municipal vol saber:

28/04/2021

- Quina és la raó perquè l'anunciat SAI de l'Hospitalet no formi part encara de la Xarxa SAI de Catalunya?
- Quan està prevista la signatura del contracte-programa?
- Amb quins recursos compta el SAI de l'Hospitalet?
- Quin és el seu horari d'atenció al públic?
- Creu el govern municipal que és compatible i adient l'atenció compartida en un espai com el Centre d'Atenció i
Informació a la Dona (CAID)?
- A quantes persones s'ha atès en el present mandat?
- Quantes formacions en perspectiva LGTBI s'han realitzat a treballadors municipals, i en quines àrees o
serveis?
- Quantes formacions en perspectiva LGTBI s'han portat a terme a la Guàrdia Urbana?
- Quines accions per promoure la inserció laboral de les persones LGTBI que es puguin trobar en risc d'exclusió
social s'han portat a terme i a quantes persones s'ha donat cobertura?
- Quines accions per combatre els estereotips i les LGTBIfòbies en el món de l'esport s'han posat en marxa?
- Quines accions es porten a terme per atendre la realitat de les persones grans LGTBI als casals de gent gran
de la ciutat?
- Quines accions s'han portat a terme per recuperar la memòria històrica de la lluita per la llibertat sexual i de
gènere?

5618

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

Sí

RESPOSTA

14/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

14/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
És recurrent la presència de sofre en alguns punts de la ciutat, fet que suposa un perjudici i un risc per a les
persones i els animals, en especial els gossos. Alguns veïns i veïnes han traslladat aquests fets a l'Ajuntament, a
través de les aplicacions de civisme i comunicant-ho a la Guàrdia Urbana, però reben respostes contradictòries i
manifesten que es van posant excuses, sense que s'actuï de manera efectiva.
També manifesten que, quan aconsegueixen que la unitat responsable netegi la zona, tornen a trobar la
presència de sofre abocada per part dels mateixos particulars. És el cas del carrer Finestrelles 101.

28/04/2021

5619

PREGUNTA
ESCRITA

16/04/2021

ERC

Aquest grup municipal vol saber:
- Està permès a la ciutat l'abocament de sofre a les façanes per part de particulars, posant en risc la salut i
integritat de persones i animals?
- Quines accions porta a terme aquest Ajuntament per evitar aquestes situacions?
- Està sancionat aquest comportament, o s'actua amb total impunitat?
- Quantes sancions s'han interposat?

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

15/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant els darrers canvis produïts en el personal directiu de l’àrea de Seguretat i Convivència de l’Ajuntament de
l’Hospitalet, així com els relleus produïts als comandaments de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, des del Grup
Municipal d’Esquerra Republicana volem saber:

28/04/2021

1. Per quin motiu s’ha convocat una plaça d’Inspector mitjançant una comissió de serveis?
2. Per quin motiu es vol proveir la plaça de Director/a de Serveis de Seguretat, Convivència i Civisme mitjançant
una comissió de serveis?
3. Per què les dues places anteriorment esmentades a les qüestions 1 i 2 no es convoquen mitjançant
mecanismes de promoció interna?
4. Si hi ha una provisió de llocs de treball vacants, per què es provenen mitjançant comissió de serveis?
5. Per quin motiu no es convoquen les places mitjançant torns lliures?
6. Per quin motiu no es garanteix proveir les places amb els i les professionals de les diferents escales del cos
de la Guàrdia Urbana?
7. Quins altres llocs de treball dins la direcció de l’Àrea i dels comandaments de la Guàrdia Urbana estan
ocupats per comissions de servei?
8. Quantes persones va presentar-se per ocupar la plaça d’intendent major a la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet?

5620

PREGUNTA
ESCRITA

19/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

EXPONE

28/04/2021

5621

PREC
ESCRIT

Nos comenta una vecina y lo hemos podido comprobar personalmente, que la noche de 17/03/2021 y anteriores
el entorno de la calle Granollers se encontraba con el alumbrado público sin servicio.
18/03/2021

CIUTADANS
Sol·licita:
Rogamos se solucione la incidencia que ha mantenido el entorno de la calle Granollers con el alumbrado público
sin servicio con la mayor brevedad posible.

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

16/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a los diferentes altercados que se vienen sucediendo durante la pandemia en la Plaza Espanyola de
Hospitalet de Llobregat:
En este sentido, este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:
1.- ¿Tiene constancia este Ayuntamiento de los diferentes altercados públicos que se han producido los últimos
meses en la Plaza Española de Hospitalet de LLobregat?

28/04/2021

5623

PREGUNTA
ESCRITA

19/03/2021

PP

2.- ¿Cuántas intervenciones policiales, por tumultos, altercados, peleas, menudeo de droga u otras infracciones,
se han producido durante 2020 y 2021 en la Plaza Española? ¿Se ha detectado un aumento de las
intervenciones durante los últimos 3 meses en comparación al mismo periodo anual del último lustro?
3.- ¿Se ha establecido un dispositivo o protocolo especial por parte de la policía local para frenar los altercados
que se han producido los últimos meses en la Plaza Española?
4.- ¿En qué barrios de Hospitalet de Llobregat se ha detectado un repunte de las actuaciones policiales los
últimos 6 meses?
5.- ¿Qué tipo de infracciones se recogen en las actas policiales de las intervenciones realizadas en la Plaza
Española en los últimos 6 meses?

No

RESPOSTA

13/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

17/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La vecindad y usuarios del barrio de Can Serra, nos preguntan por la fecha en que tanto el ascensor como la
escalera mecánica, van a poder ser utilizadas de nuevo dadas las semanas que llevan paradas por avería.
Por todo ello, esta Regidora y su Grupo Municipal solicitan

28/04/2021

5624

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

CONOCER:
09/04/2021

PP
• Cuando estará solucionado esta avería para que tanto el ascensor como la escalera mecánica vuelvan a
funcionar.
RUEGO:
•

No

Se dé una solución satisfactoria a los vecinos, a la mayor brevedad posible.

RESPOSTA

20/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

En relación a las inquietudes recibidas por parte de los vecinos de Can Serra.
En este sentido, este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:

28/04/2021

5625

PREGUNTA
ESCRITA

09/04/2021

PP

1.- ¿Existe una previsión de cambio de mobiliario urbano a lo largo de la Rambla Just Oliveres, Rambla Marina y
parque de Can Buxeres?
2.- ¿Se tiene prevista la sustitución de los Bancos localizados en la Rambla Just Oliveres, Rambla Marina y el
parque de Can Buxeres?
3.- ¿Dispone el Ayuntamiento un informe del estado del mobiliario urbano que se encuentra instalado en la
Ciudad?
4.- ¿Dispone el Ayuntamiento de un Plan anual de sustitución del mobiliario urbano?

No

RESPOSTA

26/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

18/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
De acuerdo con la moción aprobada por el este Ayuntamiento en el Pleno de Enero de 2020, relativa a la mejora
de los parques infantiles de la Ciudad de Hospitalet y de acuerdo con las preguntas que presento este mismo
Grupo municipal en Julio de 2020.
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

28/04/2021

• Tal como establece el acuerdo primero de la moción, cual es el estado del censo con diversidad funcional en
Hospitalet de Llobregat? En caso de estar finalizado, solicitamos copia del mismo.
• Se ha adaptado a los niños con diversidad funcional alguno de los parques de la Ciudad?
• Se han empezado los trabajos de redacción de un plan específico de Accesibilidad para futuros parques?
• Se ha estudiado la posibilidad de trasladar los contenedores próximos a los parques para niños ?
• Se han tomado medidas para que disminuya la velocidad en las calles próximas a los parques?
• Se ha realizado alguna actuación para difundir el mapa de parques infantiles de la Ciudad?
• Se ha instalado en algún parque, un sistema para proteger a los niños del sol mientras juegan?
• Que trabajos se han realizado en los diferentes parques desde el Julio de 2020 hasta la actualidad?
• Que partida presupuestaria contempla el presupuesto 2021 de esta corporación municipal, para el desarrollo
de las diferentes actuaciones que contempla la moción aprobada por el Pleno municipal en enero de 2020?

5626

PREGUNTA
ESCRITA

09/04/2021

PP

No

RESPOSTA

20/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

19/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
A raíz de la celebración de los actos de Semana Santa 2021, esta concejal del Partido Popular en el
Ayuntamiento de L’Hospitalet está interesada en saber:
1. ¿Se ha subvencionado algún tipo de propaganda para difundir los actos de Semana Santa 2021 a la Cofradía
15 + 1?
2. En caso afirmativo, ¿Cuánto dinero se le ha concedido para realizar dicha propaganda?
3. ¿Cuánto dinero se le ha concedido a dicha Cofradía para llevar a cabo las actividades este año 2021?

28/04/2021

5627

PREGUNTA
ESCRITA

14/04/2021

PP

4. ¿Concedió, este año 2021, el Equipo de Gobierno permiso a la Cofradía 15 + 1 permiso para instalar en la
vía pública un “puesto” para vender flores y velas?
5. ¿Es consciente el Equipo de Gobierno de que en la ciudad existe otra Cofradía a la cual se le denegó
subvención para realizar un folleto de propaganda con las actividades de este año 2021?
6. ¿Por qué en la página web del Ayuntamiento de L’Hospitalet (registro de entidades) no aparece en el
apartado de entidades socio-culturales la entidad la Cofradía de la Amargura de L’Hospitalet, pero en cambio si
parecen las otras que existen en la ciudad?
7. ¿Existe por parte del Gobierno Municipal la intención de favorecer y dar visibilidad a unas entidades de la
ciudad en detrimento de otras?

No

RESPOSTA

28/04/2021

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

Acta de ple:

28/04/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I014H&id=417

20/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a la Fiestas de Primavera que se celebraran del 22 al 25 de Abril.
En este sentido, este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:

28/04/2021

5628

PREGUNTA
ESCRITA

19/04/2021

PP

1.- ¿Qué protocolos de seguridad sanitaria derivados del Covid19 se seguirán en estas fiestas? En caso de que
existan solicitamos copia.
2.- ¿Conoce este Ayuntamiento si en Ciudades colindantes o del área metropolitana de Barcelona se han
realizado fiestas o programaciones del mismo estilo? ¿En caso afirmativo, que protocolos han seguido en estas
celebraciones?
3.- ¿Dispone el Ayuntamiento de un informe, del impacto que podría producir la celebración de estas fiestas en
los diferentes indicadores de referencia de control del Covid19?

Sí

RESPOSTA

12/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

21/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El reglament de funcionament de la comissió especial de diligències del Consell Esportiu de l'Hospitalet estableix
que la comissió s'ha de reunir cada mes durant la primera quinzena de forma ordinària.
1. Per què no s'ha convocat la reunió de la comissió del mes d'abril?
2. La jutgessa que instrueix el cas de presumpta corrupció del Consell Esportiu ha acceptat l'Ajuntament com a
acusació particular?

26/05/2021

5629

PREGUNTA
ESCRITA

30/04/2021

ERC

3. En cas que s'hagi acceptat l'acusació particular de l'Ajuntament quins són els motius perquè no s'ha
comunicat als grups municipals?
4. L'advocat contractat per l'Ajuntament per exercir l'acusació particular en el cas de presumpta corrupció del
Consell Esportiu ha assistit a les declaracions de les persones investigades davant la jutgessa?
5. Ha rebut alguna documentació sobre el cas l'advocat contractat per l'Ajuntament de l'Hospitalet per exercir
l'acusació particular en el presumpte cas de corrupció del Consell Esportiu?
6. En cas que hagi obtingut documentació sol·licitem còpia en format electrònic i en paper.

RESPOSTA

07/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

5630

PREGUNTA
ESCRITA

30/04/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

No

26/05/2021

Quins són els motius perquè l’Ajuntament de l’Hospitalet a renunciat a la subvenció atorgada per la Generalitat
per impulsar mesures del Pla de Millora d’Oportunitats Educatives?

22/84

Data ple

26/05/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Quins mecanismes es preveuen per assegurar que les persones amb discapacitat auditiva o visual puguin
gaudir com la resta de ciutadans de la programació dels mitjans de comunicació de l’Hospitalet?
2. Per quin motiu no s’ha assegurat aquesta accessibilitat en programes com la cavalcada de Reis o el pregó de
les Festes de la Primavera?
3. Es preveuen millores per adaptar els programes amb mecanismes com els subtítols, el llenguatge de signes,
els plànols que permetin la lectura labial o audiodescripció? En cas afirmatiu, en quin termini?

5631

PREGUNTA
ESCRITA

03/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

Els veïns i veïnes dels blocs de la Florida porten temps denunciant els problemes de seguretat i convivència que
es produeixen en aquesta zona.
Des de Guàrdia Urbana, però, denuncien que el govern municipal és coneixedor de la situació, però no actua.
Per l’anterior des del grup municipal d’Esquerra Republicana volem saber:

26/05/2021

1. Quines actuacions s’han dut a terme als blocs de la Florida en els últims 3 mesos?
2. Quines vulneracions de les restriccions per la COVID-19 han estat denunciades i/o sancionades a la zona?
3. Davant les reiterades denuncies, quines actuacions i intervencions es programen a la zona i amb quin
objectiu?
4. Quantes trucades han estat desateses davant els avisos de veïns i veïnes?
5. Com enfoca el govern municipal aquesta problemàtica?
6. Com es treballa amb Mossos d’Esquadra per donar solució a aquests problemes?
7. Quines altres actuacions es preveuen en un futur immediat per donar solució a la problemàtica?
8. És cert que l’Ajuntament és coneixedor de la problemàtica? Quants avisos s’han rebut per part de la
ciutadania?
9. Per què no s’ha actuat amb anterioritat?

5632

PREGUNTA
ESCRITA

03/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

20/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

23/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Són diversos els veïns i veïnes de l’Hospitalet els que han detectat problemes amb els nous fanals que s’han
instal·lat a la ciutat, sent un exemple les fotografies següents dels fanals trencats de la plaça Camilo José Cela al
barri de Santa Eulàlia, al parc de la Pau al barri de la Florida o als Blocs de la Florida, causant un problema de
seguretat pel risc de caiguda o de salut per l’enlluernament que provoquen.
Per l’anterior, volem saber:

26/05/2021

5633

PREGUNTA
ESCRITA

03/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

10/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica? En cas afirmatiu, es coneixedor de quin és el factor que
l’origina?
2. Quants fanals d’aquest tipus hi ha inst·lats a l’Hospitalet?
3. El problema que presenten els fanals de les fotografies adjuntades és un problema inherent al nou model de
fanals que s’ha instal·lat a la ciutat?
4. Quants d’aquests nou fanals han necessitat ser reparats? Per quins motius?
5. Qui s’ha responsabilitzat de la reparació d’aquests fanals?

En atenció a la resposta rebuda en el Ple Ordinari 25 de juliol de 2020 a la pregunta registrada per aquest Grup
Municipal amb número E/45149/2020 sobre les obres de remodelació de les pistes de petanca de la Remunta, i
atès que no s’han iniciat les obres de remodelació, tot seguint les inquietuds que ens han fet arribar les persones
usuàries, volem saber:

26/05/2021

1. Hi ha canvis en el projecte d’obres de renovació de les pistes de petanca de la Remunta? En cas afirmatiu,
han estat les persones usuàries informades d’aquestes modificacions?
2. S’ha produït alguna modificació en el pressupost previst inicialment?
3. En quina situació es troben actualment el plecs de condicions?
4. El Servei de Contractació ha validat ja Plec de condicions tècniques? En cas contrari, per quan hi està
previst?
5. Quan està previst que la Junta de Govern Local aprovi els plecs de condicions de la licitació?
6. Per quins motius la JGL no ha aprovat ja els plecs de condicions?
7. Quins altres terminis es preveuen que afectin a les obres de renovació de les pistes de petanca de la
Remunta?
8. S’ha contactat amb les persones usuàries i/o amb la Junta Directiva del Club Petanca L’Hospitalet Centre per
informar-los de les demores en les obres?

5634

PREGUNTA
ESCRITA

06/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

10/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

24/84

Data ple

26/05/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5635

No

Data

Sol·licitant
Respon

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
Quines mesures té previst l’equip de govern per millorar l’accés al riu Llobregat?

El Grup Municipal d’ERC vol saber:

26/05/2021

5636

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

1. Després de l’informe tècnic de l’UPC resultant de les inspeccions fetes als Blocs Ciutat Comtal quines accions
i solucions durà a terme l’equip de govern per solucionar els problemes estructurals dels edificis?
2. Quina es la partida pressupostaria que destinarà l’equip de govern per ajudar a les comunitats de propietaris
de Ciutat Comtal per tal solucionar els problemes estructurals?

No

26/05/2021

5637

No

RESPOSTA

14/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

RESPOSTA

14/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
Quins són els motius del retard de la posada en marxa de l’ascensor de Can Buxeres?

25/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

26/05/2021

1. En quin estat es troba el projecte de l’Ajuntament que preveu la instal•lació d’ascensors als blocs del barri de
Bellvitge?
2. Quin es el calendari previst per l’equip de govern per instal•lar els ascensors al barri de Bellvitge?
3. Quantes comunitats de propietaris han donat el vistiplau al projecte d’instal•lació d’ascensors impulsat per
l’Ajuntament?
4. Quines són les solucions tècniques que ha desenvolupat l’Ajuntament de l’Hospitalet per la instal•lació
d’ascensors al blocs del barri de Bellvitge?
5. Quines fórmules de finançament ha ofert l’Ajuntament a les comunitats de propietaris i veïns i veïnes?
6. Demanem la documentació dels informes i projecte tècnic de la instal•lació d’ascensors al blocs del Barri de
Bellvitge

5638

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

14/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
26/05/2021

5639

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

1. Té previst l'equip de govern desenvolupar mesures de protecció i rehabilitació a la Fàbrica Albert Germans
que està protegit com a bé cultural d'interès local?
2. Hi ha algun projecte educatiu, docent, cultural o social previst a l'antiga fàbrica tèxtil Albert Germans?

No

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

26/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Que ha fet l'Ajuntament amb llibres de la Biblioteca de Santa Eulàlia després que l'equip de govern decidís
tancar-la?

26/05/2021

5640

PREGUNTA
ESCRITA

12/05/2021

ERC

2. En cas que els llibres s'hagin distribuït a diferents centres educatius o biblioteques voldrien saber quins han
estat els criteris per realitzar aquesta donació.
3. Sol•licitar el llistat desglossat de les donacions dels llibres de la Biblioteca de Santa Eulàlia per centres
educatius.

No

RESPOSTA

21/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

En la fitxa amb codi mesura U16 del Pacte de Ciutat s’especifica en la descripció de les actuacions que es
desenvoluparà l’“Estudi i anàlisi conjunt amb la Universitat de Sevilla en diferents espais verds de la ciutat per
analitzar l’impacte”.
26/05/2021

5641

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

1. No hi ha cap universitat o institució de Catalunya que pugui realitzar aquest estudi i anàlisi dels diferents
espais verds?
2. Quin es el cost de l’estudi i anàlisi dels diferents espais verdes de la ciutat?
3. Quin procediment de contractació s’ha establert o s’establirà per realitzar aquesta estudi?

No

26/05/2021

5642

No

RESPOSTA

17/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
Quins projectes o equipament té previst l’equip de govern realitzar a l’antiga fàbrica tèxtil Godó i Trias?

27/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

26/05/2021

5643

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

21/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

Quin espai, edifici o local té previst destinar l’Ajuntament al Consorci de Normalització lingüística de l’Hospitalet
abans que finalitzi aquest mandat?

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
26/05/2021

5644

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

L’equip de govern ha contractat mitjançant comissió de serveis a un Director de Serveis, Intendent en cap i un
inspector de la Guardia Urbana.
Dintre del cos de la Guardia Urbana no hi ha personal qualificat per realitzar aquestes tasques?

No

26/05/2021

5645

No

RESPOSTA

20/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

L'equip de govern s'ha mostrat disposat a parlar amb les forces polítiques amb representació al Consistori de la
redefinició del PDU Granvia-Llobregat després que la justícia l'hagi declarat nul.

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

ERC
Té previst també l'equip de govern la ciutat incorporar a les diferents associacions veïnals, socials i ecologistes
en aquest diàleg per redefinir i acordar un nou PDU?

28/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

26/05/2021

5646

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

1. Quantes persones hi ha treballant a l’Ajuntament de l’Hospitalet mitjançant una comissió de Serveis?
2. A quines àrees estan treballant aquestes persones?

No

RESPOSTA

20/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:

26/05/2021

5647

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

1. Quina és la relació de totes campanyes de publicitat institucional de l’Ajuntament de l’Hospitalet durant els
anys 2019, 2020 i 2021 amb indicació dels imports contractats, desglossats per campanya, concepte i mitjans de
comunicació?
2. A quins diaris, publicacions, revistes, agències, digitals… està subscrit l’Ajuntament de l’Hospitalet i quin són
els imports de cada subscripció?

Sí

RESPOSTA

30/06/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

El ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet del 24 de juliol de 2019 va acordar:

26/05/2021

5648

PREGUNTA
ESCRITA

“Primer.- Presentar en un màxim de 6 mesos una nova proposta de reglament de Participació Ciutadana que
sigui la culminació del treball iniciat en l’anterior mandat.
13/05/2021

ERC
Segon.- Presentar en 6 mesos una proposta de modificació del Reglament orgànic del Ple.”
1. Quan pensa l’equip de govern presentar la proposta de modificació de Reglament orgànic del Ple i del
Reglament de Participació Ciutadana?

No

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

29/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Quins són els motius perquè l’Ajuntament va renunciar a una addenda extraordinària del Departament de
Treball, Afers Socials i famílies amb un finançament de 746.780€ per a persones sense llar?

26/05/2021

5649

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

2. Quins són els motius perquè l’Ajuntament va renunciar a una addenda extraordinària del Departament de
Treball, Afers Socials i famílies amb un finançament de 8.428,23€ per reforç dels serveis socials bàsics per a
l’atenció de de persones estrangeres?
3. Quins són els motius perquè l’Ajuntament va renunciar a una addenda extraordinària del Departament de
Treball, Afers Socials i famílies amb un finançament de 161.125,82 € d’ajuts d’Urgència Social?

No

RESPOSTA

25/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
26/05/2021

5650

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

Les bases de la convocatòria de la concessió de subvencions en règim de concurrència no competitiva del
programa "LH Reactiva Autònoms" a favor de les persones treballadores autònomes per mitigar l'impacte
econòmic provocat per la Covid-19 s'han acordat amb les diferents entitats i associacions de comerciants de la
Ciutat?

No

RESPOSTA

25/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
26/05/2021

5651

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

Quants metres quadrats tenen els solars de la plaça Cadí, Av. Pau Casals entre Cobalt i Av Carrilet i camí de la
Riereta, que ha posat l’Ajuntament a disposició del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya?

30/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Quin és el protocol d'actuació davant els contagis de COVID-19 entre el personal treballador (directors,
secretaries, mossos, etc.) en els mercats municipals de l'Hospitalet?
2. En els darrers mesos, quantes persones treballadores als mercats municipals (no paradistes, personal
administratiu) han estat contagiades per COVID-19? De quin/s mercat/s concret/s?

26/05/2021

5652

PREGUNTA
ESCRITA

14/05/2021

ERC

3. Quin n'ha estat el protocol d'actuació?
4. S'han confinat els contactes directes per motius laborals les persones contagiades?
5. Ha vetllat l'Ajuntament per garantir que els contactes directes complien amb els protocols marcats per les
autoritats sanitàries?

No

RESPOSTA

26/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

31/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPONE:
Respecto a la respuesta a la pregunta en relación a la Academia Cultura.
Sol·licita:
Presento las siguientes preguntas:

26/05/2021

1) ¿Qué año se realizaron las propuestas para construir 2 nuevas escuelas en c/Montseny y Plaza Cadí?
2) ¿Tiene pensado este gobierno adquirir terrenos en la zona Norte de la ciudad (Collblanc-Torrassa, Pubilla
Casas-Can Serra y Florida-Les Planes) para cederlos a la Generalitat y que construya colegios?
3) Si es así, ¿qué terrenos tiene pensado adquirir para cubrir las necesidades educativas de esa zona? y ¿qué
previsión presupuestaria ha realizado para esta adquisición de terrenos?
4) ¿En qué fecha tiene constancia este gobierno del rechazo del titular del centro a la propuesta de moratoria?
5) Tras el rechazo del titular del centro a la moratoria, ¿qué gestiones ha realizado este gobierno para dar
solución a la crisis generada por el cierre de la Academia Cultura?
6) ¿Qué alternativas ha presentado este gobierno a las familias afectadas por el cierre de la Academia Cultura
tras la propuesta de acoger alumnos en la escuela Bernat Metge de Bellvitge?
7) ¿Cuántas reuniones ha mantenido este gobierno con las familias y docentes afectados por el cierre de la
Academia Cultura?
8) ¿Cuántas reuniones ha mantenido este gobierno con los responsables del Departament d'Educació de la
Generalitat de Catalunya?
9) ¿Ha pedido este gobierno información al Departament sobre los centros concertados que pueden verse en
una situación similar?
10) ¿En qué estado de ejecución se encuentras los proyectos para construir nuevos centros educativos en los
terrenos de la calle Mas, Montseny, Aprestadora, Plaça Cadí y Antiga Travessera?
11) ¿Qué propuestas de planificación escolar ha realizado este gobierno al Departament d'Educació en los
últimos 15 años?
12) ¿En qué estado de ejecución se encuentra cada una de las propuestas realizadas? ¿Cuántos terrenos se
han cedido al Departament d'Educació para construir nuevos centros educativos en l'Hospitalet?
13) ¿En qué estado de ejecución se encuentran cada uno de esos nuevos centros educativos en los terrenos
cedidos al Departament d'Educació?
14) ¿Cuál es el resultado de la evaluación de necesidades educativas de los ciudadanos de l'Hospitalet?

5653

PREGUNTA
ESCRITA

13/05/2021

CIUTADANS

Sí

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

32/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación al fin del Estado de alarma el pasado 9 de Mayo.
Este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:

26/05/2021

5654

PREGUNTA
ESCRITA

1.- ¿Tiene constancia este Ayuntamiento de cuantas llamadas recibió la Policía local la noche del sábado 8 al
domingo 9 de Mayo? ¿Cuántas se atendieron presencialmente por las patrullas?
10/05/2021

PP
2.- ¿Se reforzó el servicio de la Policía Local durante la noche del sábado 8 al domingo 9 de Mayo? ¿Con
cuantas unidades?
3.- ¿Se ha establecido un dispositivo o protocolo especial por parte de la policía local para frenar los altercados
que se han producido los últimos meses en Hospitalet del LLobregat?
4.- ¿Derivado del fin del Estado de Alarma, se ha previsto un refuerzo de los servicios de la Policía Local para
los próximos meses?

No

RESPOSTA

20/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

33/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos de la calle Mileva Maric comentan una serie de cuestiones que a continuación detallamos:
1.- Nos informan que tienen problemas en la calle Mileva Maric ya que hay una señalización a la entrada por
calle Ciencias que prohíbe el paso excepto a vecinos y parking, pero la realidad es que todo el mundo pasa por
allí para ahorrarse los 2 semáforos que hay antes de calle Alumini que es donde giran a la derecha.
El problema es que hay una zona infantil en la plaza de la entrada por lo que es peligroso.
2.- Los árboles de Mileva Maric, están muy crecidos y frondosos y cuando se hace de noche, las farolas iluminan
las copas, proyectando en la acera la sombra de los árboles y no la luz.

26/05/2021

5655

PREC
ESCRIT

13/05/2021

PP

3.- En la curva de calle Ciències con Alumini, se pintó para que no aparcaran los coches, pero después hay dos
plazas que cuando el autobús o los semirremolques giran de Ciències a Alumini, tanto sentido Hospitalet como
sentido Barcelona, la maniobra es dificultosa y peligrosa para el resto de usuarios de la vía.
Por lo que esta regidora y su grupo municipal
SOLICITAN:
• Se estudie la posibilidad de que la calle Mileva sea de entrada prohibida a la altura de la bifurcación con la
calle Hannah Arendt, convirtiéndose en disuasoria y, tal como dice la señalización actual, Maric estaría
restringido a vecinos y parkings.
Se adjunta plano con la propuesta de los vecinos.
• Se poden los árboles de la calle Mileva Maric.
• Se estudie la problemática de la curva de la calle Ciències con Alumini para ver una posible solución.

RESPOSTA

18/05/2021

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

Acta de ple:

26/05/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01BR&id=445

5656

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

No

30/06/2021

Primer volem saber com està el projecte de rehabilitació de la masia de la Remunta que estava inclòs en el
projecte urbanístic de la zona. La masia no està catalogada però està molt deteriorada: falten les escales frontals,
ha caigut un tros de la barana de pedra de la part superior i això pot afectar la seva rehabilitació.

34/84

Data ple

30/06/2021

30/06/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En segon lloc, volem preguntar sobre les cases del passatge Pons de La Torrassa, passadís perpendicular al
carrer Rosselló, que l’Ajuntament va adquirir amb el compromís de rehabilitar-les. Volem saber també com està
aquest projecte, donat que també s’estan deteriorant.

5657

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

5658

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

I finalment volem saber quins són els horaris i els dies en que funciona la font màgica de Santa Eulàlia, la que
està davant de l’església. Va ser la segona font de llums més gran després de la de Barcelona, construïda per
Carles Bohigas i per aquesta raó, per la seva importància, volem saber com és que no hi ha cap rètol que informi
tant sobre aquests horaris, com sobre la seva importància per tal d’informar a la ciutadania.
També ens agradaria saber si s’ha fet una valoració tècnica des de Patrimoni per a la seva catalogació futura.
Gràcies.

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

5659

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

29/06/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora adjunta de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Regidora Presidenta Districte I.

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

No

30/06/2021

30/06/2021

La primera, en els darrers mesos han anat convocant a tots els consells de districte menys el del districte VI, el
de Bellvitge-Gornal. Ja fa molt de temps que no es convoca aquest consell i voldríem saber perquè no s’ha
convocat aquest consell i quins han estat els motius.

La segona pregunta és que el passat 19 de maig es va realitzar el primer recompte de persones sense llar a
L’Hospitalet, organitzat per la Fundació La Vinya, Creu Roja, les comunitats parroquials i també amb la
col·laboració de la Fundació Arrels. Aquest primer recompte realitzat per voluntaris va contrastar que almenys hi
ha 92 persones que dormen al carrer i davant d’aquesta realitat voldríem saber quines polítiques té previstes
l’equip de govern per acabar amb el sensellarisme.

5660

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

35/84

Data ple

30/06/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
També voldríem saber, en la direcció que anava la pregunta de la portaveu de L’Hospitalet en Comú, si
l’Ajuntament ha acceptat la mediació professional en relació als fets succeïts al carrer Vallparda, i si està obert a
dialogar en condicions d’igualtat amb tots els veïns i veïnes per definir un projecte consensuat entre totes les
parts.

5661

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

ERC

No

RESPOSTA

29/06/2021

Olga Gómez Fernández
Regidora Presidenta Districte II.

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

El proper diumenge veïns i veïnes de la ciutat tornaran a tancar carrers reivindicant l’obertura de carrers per a ús
de la ciutadania. Ho faran en diversos punts, en un marc festiu i ple d’accions positives.
30/06/2021

PREC
ORAL

26/05/2021

LHECP-ECG

RESPOSTA

16/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

5663

PREGUNTA
ORAL

26/05/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

5662

No

30/06/2021

Volem fer un prec a l’equip de govern municipal per consolidar aquestes iniciatives i que siguin potenciades i
recolzades des del propi consistori, posant els mitjans necessaris per desenvolupar activitats que puguem gaudir
entre totes.

També, quin és el motiu per plantar disset blocs de formigó i contenidors a l’espai Vallparda, que veïns i veïnes
demanen com a espai comunitari? Demanem el cost d’aquesta actuació que considerem innecessària. Gràcies.

36/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

30/06/2021

5664

PREGUNTA
ESCRITA

21/05/2021

ERC

1. Quin és el procediment administratiu per a comunicar al servei de Recursos Humans de l'Ajuntament de
l'Hospitalet, les altes i baixes d'efectius que presten els seus serveis a les diferents unitats de la Guàrdia Urbana
per a l'assignació o supressió dels factors retributius establerts al Conveni col·lectiu vigent?
2. Ha desenvolupat el servei de Recursos d'Humans de l'Ajuntament mecanismes de coordinació amb el
departament de Recursos Humans de la Guàrdia Urbana a través de l'establiment d'auditories per constatar de
manera semestral la correcta aplicació dels complements salarials i la seva assignació als membres de la
Guàrdia Urbana?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

En data 25 de novembre de 2020 va adjudicar-se un contracte menor a l’empresa Logisdoc Serveis Integrals SLU
per al servei d'anàlisi, adequació i propostes de millora en la gestió dels documents de la Guàrdia Urbana. Pel
que volem saber:

30/06/2021

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Quantes hores han estat necessàries pel desenvolupament de les tasques encomanades?
Quins serveis concrets ha desenvolupat l’empresa adjudicatària per l’Ajuntament?
En què han consistit les entrevistes i els mostrejos d’informació? Com s’han portat a terme?
Com s’han portat a terme les sessions formatives per a l’aplicació pràctica de les propostes de millora?
Quines persones han assistit a aquestes formacions? Amb quin criteri han estat escollides?
Quines són les millores en la gestió de documents de la Guàrdia Urbana que s’han posat en marxa?
Com es preveu, a partir d’ara, posar en marxa procediments electrònics a Guàrdia Urbana?
Existeix algun tipus d’informe que exposi i desenvolupi la tasca realitzada per l’empresa adjudicatària?

5665

PREGUNTA
ESCRITA

03/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

29/06/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

37/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació al Pla per la Infància i l’Adolescència de l’Hospitalet (2019 – 2022).

30/06/2021

1. Quines de les actuacions i projectes s’han posat en marxa des de que el Pla té vigència a l’Hospitalet?
2. Quins de les actuacions i projectes s’han desenvolupat amb èxit des de que el Pla té vigència a l’Hospitalet?
3. Quins són els espais de trobada que hi ha actualment en funcionament (línia estratègica 1.4)? Quins es
preveuen crear properament?
4. Com es treballa per garantir la creació de programes LGTBI, tal i com preveu el Pla (línia estratègia 1.7)?
5. Com es treballa i quan està previst desenvolupar la creació d’una xarxa a tota la ciutat de servei de préstec
de jocs (actuació 1.8.3)?
6. Com s’ha efectuat o s’efectua la promoció d’activitat física mitjançant el programa Fit Games (actuació 2.15)?
7. Quines formacions s’han portat a terme per fomentar el bon ús de les TIC, la comunicació i la identitat digital?
8. Quins continguts als mitjans de comunicació locals s’han promocionat per apropar les diferents realitats
socials d’infants i adolescents a la població (actuació 3.6.2)?
9. Com s’ha potenciat la figura de l’agent tutor vinculat als centres educatius (actuació 4.2.3)?
10. El suport a les AFAS que organitzen activitats extraescolars a quin tipus d’escoles inclou (actuació 3.4.7)?
11. Es preveuen mesures per vetllar pels drets dels i les infants i adolescents amb discapacitat?
12. En quantes ocasions s’ha reunit el Comitè Tècnic? Quines decisions i quins acords ha pres aquest Comitè?
13. Quin és el seguiment i l’avaluació ha fet aquest Comitè Tècnic?
14. Quantes reunions s’han convocat amb els agents i entitats implicades en el desenvolupament del Pla per
informar de l’evolució del Pla?
15. Com evoluciona el Pla?

5666

PREGUNTA
ESCRITA

03/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

38/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Té coneixement l'equip de govern que l'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU va realitzar un
ERTO durant l'any 2020?

30/06/2021

5667

PREGUNTA
ESCRITA

2. L'empresa ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA SAU està complint amb el plec de condicions?
04/06/2021

ERC
3. Sol•licitem les trucades rebudes al servei amb periodicitat mensual dels anys 2019, 2020 i fins al maig del
2021 distingint entre les trucades ateses pel personal propi de l'Ajuntament i les ateses pel personal de l'empresa
externa, en format digital i en paper.
4. Sol•licitem còpia del contracte entre l'Ajuntament de l'Hospitalet i l'empresa ATENTO TELESERVICIOS
ESPAÑA SAU que gestiona el servei 010 i les pròrrogues que s’hagin realitzat en format digital i en paper.

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Quines mesures dels informes realitzats el 2018 per a la planificació i seguiment de mesures preventives de
Riscos Psicosocials s’han implementat a:

30/06/2021

5668

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2021

ERC

- Àrea d’alcaldia i presidència.
- Benestar i Drets socials
- Coordinació, Planificació, Desenvolupament econòmic i ocupació
- EPHUS
- Hisenda i serveis Centrals,
- Seguretat i Convivència
S’han realitzat informes per a la planificació i seguiment de mesures preventives de Riscos psicosocials en les
diferents àrees de gestió de l’Ajuntament durant els any 2019 i 2020? En cas afirmatiu sol·licitem còpia dels
informes per àrea en format digital i en paper.

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

39/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del Carrer dels Joncs número 10 ens han traslladat diferents queixes de la manca de neteja de la
zona, d’escarabats, rates, manca de poda dels arbres, de manteniment de la zona enjardinada…
1. Coneix la Regidoria del Districte aquestes queixes veïnals?

30/06/2021

5669

PREGUNTA
ESCRITA

2. Quines actuacions té previst l’equip de govern per solucionar les queixes dels veïns i veïnes del carrer dels
Joncs número 10?
07/06/2021

ERC
3. L’Ajuntament ha dut a terme treballs de fumigació a la zona contra els escarabats? A quines dates es va
realitzar la fumigació?
4. Quin es el període amb que es realitza el manteniment i neteja dels jardins situats davant el carrer dels Joncs
10?
5. Amb quina periodicitat es realitza la poda dels arbres del carrer dels Joncs?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
30/06/2021

30/06/2021

5670

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2021

ERC

Sí

RESPOSTA

27/07/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

5671

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

18/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

1. Quin ha estat el cost, desglossat per partides, de la realització “Diàlegs per a la reconstrucció“ que es va
realitzar el passat dimecres 2 de juny?

El Grup Municipal d’ERC vol saber quines mesures té previst l’Ajuntament per solucionar els problemes de
mobilitat que originen els cotxes que aparquen en doble fila durant l’hora de sortida de les classes de les escoles
Xaloc i Pineda?

40/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Des de fa setmanes els veïns i veïnes de la finca situada al carrer de Francesc Layret, 1-9, venen manifestant les
seves queixes sobre algunes actuacions que s'han posat en marxa en l'adequació i reforma als locals comercials
i un dels habitatges de la finca, i la instal·lació d'alguns elements com xemeneia.
El Grup Municipal d’ERC vol traslladar al govern municipal les següents preguntes:

30/06/2021

5672

PREGUNTA
ESCRITA

08/06/2021

ERC

1. Té coneixement aquest Ajuntament que les obres han comportat l'alteració de l'estructura i distribució interna
entre habitatges i locals comercials, produint-se un canvi d'usos, tal com han informat els veïns i veïnes a través
de diferents instàncies?
2. Té coneixement aquest Ajuntament de quin és l'ús previst i sota quina llicència per l'esmentat local comercial?
3. Quina resposta s'ha donat per part de la regidoria o l'àrea corresponent a les preocupacions, queixes i
instàncies presentades pels veïns i veïnes?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

41/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Els veïns i veïnes de la finca situada al carrer de Francesc Layret, 1-9, venen patint les molèsties, sorolls, olors i
ocupació de la via pública per l'explotació del local comercial situat als baixos i primer pis de l'edifici, per part de
l'empresa Mc Donald's, amb una finestreta d'atenció exterior funcionant amb horari comercial que excedeix el que
es permet per altres activitats de restauració exterior com les terrasses.
El Grup Municipal d’ERC vol traslladar al govern municipal les següents preguntes:

30/06/2021

1. Quina és la llicència per explotar aquesta finestra d'atenció exterior, situada directament al carrer i que
suposa un aprofitament lucratiu de la via pública per part d'una empresa privada?
2. Per què no s'ha facilitat aquesta informació sol•licitada per la comunitat de propietaris?
3. Quina és la taxa que paga l'empresa per l'aprofitament lucratiu de la via pública? En cas que no ho faci, per
quina raó es permet aquest aprofitament lucratiu lliure de pagament?
4. Quin és l'horari de funcionament permès per atendre i donar servei directament a la via pública?
5. Per quina raó s'autoritza i es permet la instal•lació d'aquesta finestreta, tot i que l'ordenança sobre
establiments de concurrència pública vigent, en el seu article 10.6, especifica que “tots els establiments de
restauració mantindran tancades les finestres i portes que donen a l'exterior, durant el funcionament de
l'activitat”?
6. Ha realitzat aquest Ajuntament, o a instat a l'empresa a que es realitzi, l'estudi de sonometria corresponent
després del suposat condicionament de les cadires, tal com s'havia acordat, després que els veïns manifestin
que no s'ha produït cap millora i hagin sol·licitat una nova sonometria? En cas afirmatiu, s'ha resolt el problema
manifestat pels veïns? En cas negatiu, quan està previst que es realitzi o per quina raó no es vol donar-ne
compliment?
7. Quines actuacions té previstes l'Ajuntament per resoldre el problema generat per l'ocupació de la via pública
per part de riders que esperen les comandes a l'exterior de l'establiment de restauració?
8. Quines mesures té previstes l'Ajuntament per resoldre els problemes de soroll provocats per les activitats de
neteja durant la nit, i les que genera la xemeneia i la cuina després de la reforma realitzada per l'empresa el
passat mes de maig de 2020?
9. Té previst l'Ajuntament iniciar un procés de mediació amb els veïns i veïnes per donar resposta a les seves
inquietuds i trobar solucions als problemes que fa mesos que venen denunciant?

5673

PREGUNTA
ESCRITA

08/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

42/84

Data ple

30/06/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Existeix actualment algun contracte amb vigència pel subministrament de material d’oficina (material de
classificació, d’arxiu, enquadernació, etiquetes; material d’escriptura i correcció, articles de sobre taula i altre
material fungible i no fungible; sobres, papers i derivats) a les diferents dependències municipals?
2. De no existir aquest contracte, quan va finalitzar l’anterior? Van existir pròrrogues a aquest contracte?
3. Quines empreses eren, o són, les adjudicatàries?
4. De no existir contracte de subministrament de material d’oficina, com se subministra i distribueix el material a
les diferents dependències municipals?
5. Com i quan es té previst anunciar una nova licitació pel subministrament de material d’oficina?

5674

PREGUNTA
ESCRITA

09/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

El grup municipal d’ERC-AM ha estat informat que es podrien haver produït incidències en la gestió i cobrament
de l’impost sobre vehicles de tracció mecànica en les persones que són exemptes pels diferents motius que es
regulen a la normativa vigent sobre la matèria. En atenció a aquest possible fet, volem saber:

30/06/2021

5675

PREGUNTA
ESCRITA

• S’han enviat cartes de cobrament de l’IVTM a persones exemptes del seu pagament?
09/06/2021

ERC
En cas afirmatiu,
• Quin ha estat el motiu?
• A quantes persones se’ls ha enviat indegudament aquest impost?
• S’ha gestionat la problemàtica per tal d’evitar aquests fets en el futur?

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

43/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de juliol del 2019 va aprovar moció per portar a terme un projecte de
remodelació del camp de Rugbi de l’Hospitalet amb la pavimentació de gespa artificial.
El Grup Municipal d’ERC vol traslladar al govern municipal les següents preguntes:
1. Quin és el calendari previst per l'equip de govern per canviar la gespa de l'estadi?

30/06/2021

5676

PREGUNTA
ESCRITA

2. Quin és el pressupost previst per l'equip de govern per realitzar aquest canvi de pavimentació de gespa
artificial?
14/06/2021

ERC
3. L'equip de govern té previst desenvolupar obres de millores a les instal•lacions del Rugbi l'Hospitalet?
4. Quan finalitza la concessió de l'explotació del bar-restaurant del camp municipal de Rugbi?
5. Quines condicions tècniques, econòmiques i administratives establirà el govern en la licitació per l'adjudicació
del bar-restaurant del camp de rugbi?
6. Quan té previst l'equip convocar la licitació per l'adjudicació de la concessió del bar restaurant del Camp de
Rugbi?

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

44/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Un cop aprovada la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels
drets digitals, la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal va
quedar derogada, sens perjudici de les excepcions que s’hi preveuen.

30/06/2021

5677

PREGUNTA
ESCRITA

L’Ajuntament, malgrat haver modificat i actualitzat l’apartat de la Seu Electrònica en matèria de protecció de
dades (https://seuelectronica.l-h.cat/1755643_1.aspx?id=1), encara no ha portat a terme la total actualització,
com ara l’Avís Legal de la Seu Electrònica o el peu del Padró Municipal (veure fotografies annexes).
18/06/2021

ERC
Per l’anterior, volem saber:
1. Coneix l’Ajuntament quants apartats web i documents queden encara per actualitzar? En cas afirmatiu,
quants són?
2. Quan es preveu fer l’actualització legal?
3. Com es detecten les clàusules informatives sobre els drets en matèria de protecció de dades no actualitzades
a la legislació vigent?

No

RESPOSTA

30/06/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

En relació al Pla Estival de Seguretat de l’Hospitalet:

30/06/2021

1. Com ha col•laborat l’àrea de Seguretat i Convivència en la redacció del Pla Estival de Seguretat?
2. Quines són les accions incloses al Pla Estival de Seguretat que corresponen a a l’àmbit competencial de
l’Ajuntament de l’Hospitalet?
3. Quins són els objectius inclosos en el Pla Estival de Seguretat que corresponen a l’àmbit competencial de
l’Ajuntament de l’Hospitalet?
4. Quins recursos dedicarà l’Ajuntament de l’Hospitalet per l’assoliment d’aquestes accions i objectius?

5678

PREGUNTA
ESCRITA

18/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

23/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

45/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

5679

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

1) PREGUNTA SENYALS DE TRÀNSIT
Quants senyals de trànsit s'han hagut de col·locar per estar malmesos o necessitar canvis de qualsevol mena, ja
sigui per canvi d'ubicació o estat, des del 25 d'abril de 2017 per part d'aquest Ajuntament?
Quina és la ubicació exacta d'aquests senyals de trànsit?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

SOL·LICITA:

30/06/2021

2) PREGUNTA EMPRENEDORIA
De cara al foment de l'emprenedoria, l'Ajuntament ofereix acompanyament personalitzat dels projectes empresos,
amb assessorament en funció de la fase en la qual es trobi, fins la final implantació?
En cas afirmatiu, quants projectes s'han acompanyat en els darrers 5 anys?
Quantes sessions formatives relatives al marc legal, tràmits administratius necessaris per la creació d'una
empresa i formes de finançament i subvencions i ajudes a l'emprenedoria ha realitzat aquest Ajuntament en els
últims 5 anys?
Quantes persones han assistit a aquestes sessions formatives durant els últims 5 anys?
Quantes sessions formatives que incideixin en les competències, habilitats i capacitats necessàries per dur a
terme noves iniciatives empresarials i posar en marxa amb expectatives d'èxit projectes innovadors en empreses
ha realitzat aquest Ajuntament en els darrers 5 anys?

5680

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

46/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

3) PREGUNTA TRANSPARÈNCIA
VIST que l'Ordenança de Transparència va ser incorporada en el Pla Anual Normatiu de 2018 amb l'objectiu de
l'establiment d'unes normes que regulin la transparència de l'activitat municipal, així com de l'exercici del dret
d'utilització i accés a la informació publica, establint els mitjans necessaris per a aquesta finalitat, però finalment
es va considerar més idoni vehicular l'objectiu de l'ordenació de la transparència a través d'una instrucció
aprovada per Resolució i no d'una ordenança amb rang reglamentari. En data 24 de març de 2020 s'aprova per
resolució RES/3969/2020 la "Instrucció de gestió del Portal de Transparència", segon el Informe d'Avaluació
Normativa 2020.
¿Quién consideró más idóneo vehicular el objetivo de ordenación de la transparencia a través de una instrucción
aprobada por resolución y no de una ordenanza?
¿Cuáles fueron los criterios para llegar a esa conclusión?
¿Cuál es el informe técnico jurídico que indujo esa consideración?
¿Alcaldía Presidencia o Tenencia de Alcaldía competente en la materia por delegación solicitó a la Intervención
General de este Ayuntamiento, la elaboración de una Instrucción, Circular o Protocolo que estableciera el
procedimiento, la documentación y la información precisa que obligatoriamente deberán presentar o
cumplimentar los miembros del Gobierno municipal, para que pueda verificarse que los gastos de atención
protocolaria y representativos que se presenten al cobro se adecuan al fin público perseguido con dicho gasto a
cargo del erario municipal?

5681

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/06/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

SOL·LICITA:

30/06/2021

4) ACCESSIBILITAT DEPENDÈNCIES MUNICIPALS
Quines obres s'han realitzat en els últims 3 anys en dependències municipals per eliminar les barreres
arquitectòniques i garantir-hi l'accessibilitat universal?
Quines dependències municipals queden pendents de realitzar obres per garantir-hi l'accessibilitat universal?
Quines obres estan planificades en els propers 3 anys per eliminar barreres arquitectòniques en les
dependències municipals?

5682

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

47/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

5) PLA LOCAL DE VIVENDA
¿Cuál es el motivo por el cual la elaboración del Plan Local de Vivienda se ha ido postergando año tras año
desde 2018 a pesar de que cada presupuesto municipal ha incluido una partida de 48.400 euros para ESTUDIS I
TREBALLS TECNICS PLA LOCAL DE L'HABITATGE que no se ha ejecutado en ningún ejercicio?
En el Pacto de Ciudad se afirma que el plan está previsto que tenga una duración de 6 años 2021-2027, mientras
que en el Plan de Actuación Municipal se habla del Pla local d'habitatge 2022-2028 de L'Hospitalet. ¿Cuál de los
dos plazos es el definitivo?
¿Cuándo se tiene prevista la adjudicación del contrato de asistencia técnica para la elaboración del Plan Local de
Vivienda?
¿Cuándo se prevé que esté elaborado el Plan Local de Vivienda?

5683

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

48/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:

30/06/2021

5684

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

VISTO que la consulta previa a la aprobación de la Ordenanza municipal sobre Ruidos y Vibraciones se realizó
entre el 27/01/2017 al 15/02/2017.
VISTO el INFORME D'AVALUACIÓ NORMATIVA 2020 donde consta todavía la previsión de realización de una
nueva Ordenanza de Ruidos y Vibraciones.
ATENDIDO que Ja és va constituir l'equip tècnic de redacció de l'ordenança de sorolls i vibracions de conformitat
amb la Resolució número 006560/2016 de data 01/09/2016, i se'ls emplaça a la primera reunió de la Comissió
d'Estudi per a la redacció d'una nova ordenança reguladora del soroll i les vibracions de l'Hospitalet el dia 2 de
novembre de 2016. S'està preparant el formulari per incorporar a la web municipal per tal de donar a conèixer a
la ciutadania la voluntat de modificar aquesta ordenança, seguint la Llei de procediments.
SOL·LICITA:
6) ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES
¿Cuál es el motivo por el que todavía no se ha realizado la modificación de la Ordenanza de Ruidos y
Vibraciones?
¿Cuándo tiene previsto el Gobierno Municipal presentar a pleno la aprobación inicial de la modificación de la
Ordenanza de Ruidos y Vibraciones?
¿Cuántas reuniones ha llevado a cabo la Comissió d'Estudi per a la redacció d'una nova ordenança reguladora
del soroll i les vibracions de l'Hospitalet desde el 2 de noviembre de 2016?
¿Cuándo está prevista la próxima reunión de dicha comisión de estudio?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

49/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
VIST l'INFORME D'AVALUACIÓ NORMATIVA 2020, on consta respecte a l'ordenança Municipal de Serveis
Funeraris que es va crear la comissió, es va redactar l'ordenança i actualment estem esperant la conformitat
d'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament per portar-la a aprovació definitiva.

30/06/2021

5685

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

SOL·LICITA:
7) ORDENANÇA MUNICIPAL DE SERVEIS FUNERARIS
Des de quan s'està esperant la conformitat d'Assessoria Jurídica de l'Ajuntament per portar l'Ordenança
municipal de serveis funeraris a aprovació definitiva?
Hi ha cap problema jurídic que estigui retardant el vistiplau d'Assessoria Jurídica per portar l'Ordenança a
aprovació definitiva?
Quan està previst que es pugui portar a aprovació definitiva?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

SOL·LICITA:

30/06/2021

8) ADDICCIONS
Quins projectes ha dut a terme l'Ajuntament en els últims 3 anys per abordar de forma integral les addiccions
entre els/les joves de la ciutat?
Quines activitats s'han programat, en les últimes 3 temporades, conjuntament amb instituts i entitats
col·laboradores relatives a les addiccions socials?
Quines campanyes en els mitjans de comunicació municipal de conscienciació pels progenitors i els menors
d'edat sobre el riscos del joc d'atzar entre els joves s'han realitzat en els últims 3 anys?
Té previst el Govern Municipal impulsar la modificació de l'Ordenança Municipal sobre establiments de
Concurrència Pública en el sentit d'establir la prohibició d’instal·lar salons de joc o bingos a menys de 300 metres
dels centres educatius (article 9.3 de l'Ordenança) i modificar la distància entre els locals de joc d'atzar previstes
en l'article 9.4 de l'Ordenança (Salons de joc i bingos), adaptant-la a les previstes en els articles 7.2 i 14 del
Decret 240/2004, de 30 de març, d'aprovació del catàleg de jocs i apostes autoritzats a Catalunya i dels criteris
aplicables a la seva planificació?

5686

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

28/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

50/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

9) ESPORT
Totes les instal·lacions esportives municipals són accessibles a qualsevol tipologia de persona?
En el disseny funcional de quines instal·lacions esportives de recent inauguració han participat membres del
Consell de Discapacitats de la Ciutat per corregir aquelles anomalies que es pogueren produir?
Quines anomalies han identificat?
Quins programes destinats a persones amb diversitat funcional es realitzen als poliesportius municipals?
Quantes persones hi participen?
Quina promoció i difusió d'aquests programes es realitza?
A quants menors en risc d'exclusió social de la ciutat se'ls ha facilitat la participació en activitats esportives en la
ciutat mitjançant bonificació o acordament tenint en compte la situació i els ingressos de la unitat familiar en els
últims 3 anys?
Quin import s'hi ha destinat en els últims 3 exercicis i a càrrec de quina partida pressupostària?
Quins criteris es segueixen per facilitar la participació als menors en risc d'exclusió social?
Quantes sol·licituds s'han rebut en els últims 3 anys?
De quan és la darrera actualització del Mapa de les Instal·lacions i Equipaments Esportius del Municipi i quan
està prevista la propera actualització?
Quines accions, activitats i campanyes ha realitzat aquest Ajuntament contra l'homofòbia a l'esport en els darrers
3 anys?
Quines activitats per celebrar el 19 de febrer, Dia Internacional contra l'Homofòbia a l'Esport, ha realitzat aquest
Ajuntament en els darrers 3 anys?

5687

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

Sí

RESPOSTA

21/07/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

51/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:

30/06/2021

5688

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

ATENDIDO que la prova pilot del projecte "pressupostos participatius" es va portar a terme entre els mesos de
març i setembre de 2017 de manera satisfactòria, destinant un total de 3.000.000 euros de pressupost total
destinat a inversions en els barris, a raó de 500.000 euros per Districte. L'abast de les inversions participades
tenien un abast temporal de mandat.
SOL·LICITA:
10) PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
¿Tiana previsto este Gobierno Municipal retomar el proyecto de presupuestos participativos en el actual
mandato? Si es así, ¿con qué diseño?

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

52/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

11) PERSONAS DEL ESPECTRO AUTISTA
A quines actuacions per la implantació de Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (SAAC) i per quin
import, l'Ajuntament ha dotat econòmicament?
Ha elaborat aquest Ajuntament cap estudi amb l'assessorament i participació de professionals i entitats
vinculades a les persones amb TEA per la implantació de SAAC en els espais municipals?
Ha col·locat aquest Ajuntament pictogrames en zones d'esbarjo públiques del municipi i instal·lacions esportives
municipals?
Quines mesures ha realitzat aquest Ajuntament per facilitar l'accés cognitiu a la informació?
En els últims 3 anys, quantes campanyes institucionals de sensibilització i conscienciació sobre les persones que
pateixen Trastorn de l'Espectre Autista s'han realitzat el 2 d'abril, amb motiu del Dia Mundial de Conscienciació
del Trastorn del Espectre Autista?
Quins anys es va realitzar una campanya de difusió a través del canal municipal L'H digital, mitjans de
comunicació municipal, xarxes socials de la Corporació?
Quins anys l'Ajuntament s'ha adherit a la iniciativa mundial d'Autism Speaks, coneguda com Light It Up Blue
(il·lumina-ho de blau) i ha il·luminat de blau l'edifici de l'Ajuntament, com a mostra de suport i solidaritat amb les
persones amb trastorn d'espectre autista i les seves famílies?
Té previst aquest Ajuntament en les properes Festes Majors, establir un horari amable amb les persones que
pateixen TEA en les instal·lacions d'atraccions i vendes en fires, almenys un dia i durant unes hores en les quals
es prescindeixi de llums i sons intensos com sirenes, música, que afecten a les persones que pateixen TEA?
Ha promogut en els últims 3 anys aquest Ajuntament l'existència de personal amb formació específica en TEA en
activitats extraescolars, així com colònies, estàncies de cap de setmana o similars organitzades pels centres
educatius o entitats sense ànim de lucre que estiguin subvencionades en part o en la seva totalitat per
l'Ajuntament?

5689

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

Sí

RESPOSTA

15/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

53/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
SOL·LICITA:

30/06/2021

12) CERTIFICADO ENERGÉTICO
¿Cuántas certificaciones de eficiencia energética ha realizado este Ayuntamiento en edificios y locales de
titularidad municipal en los últimos 3 años?
¿Cuántos edificios y locales de titularidad municipal quedan sin certificación energética en la actualidad?
¿Qué previsión hay de realización de certificaciones de eficiencia energética en los próximos 3 años?
¿Cuál es la calificación energética de los diferentes edificios y locales de titularidad municipal que disponen en
estos momentos de Certificado de Eficiencia Energética?

5690

PREGUNTA
ESCRITA

17/05/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

EXPOSA:

30/06/2021

5691

PREC
ESCRIT

17/05/2021

CIUTADANS

VIST que l'apartat de la web municipal de neteja de la via pública es troba en blanc CONTROL I INSPECCIONS
DELS SERVEIS. La prestació dels serveis de neteja està sotmesa a modificacions per circumstàncies puntuals i
a un control i inspecció, que pot produir descomptes. A continuació es pot veure la informació a partir de gener de
2020 (imatge a l'arxiu adjunt).
SOL·LICITA:
PREGO que s'inclogui la informació de forma actualitzada de l'apartat CONTROL I INSPECCIONS DELS
SERVEIS.

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

54/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:

30/06/2021

5692

PREC
ESCRIT

17/05/2021

CIUTADANS

VIST que els documents disponibles en la web sobre el patrimoni municipal són relatius a l'exercici 2018: https//
seuelectronica.l-h.cat/1302150_1.aspx?id=1 / Patrimoni Municipal DOCUMENTS / Document Patrimoni municipal
del sòl i de l'habitatge / Document Immobles (terrenys, locals i edificis) / Document Béns mobles de caràcter
històrico- artístic / Document Inventari de vehicles oficials / Document Locals arrendats per l'Ajuntament.
SOL·LICITA:
PREGO que s'actualitzi la documentació amb la més actualitzada disponible.

No

RESPOSTA

30/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

EXPONE:

30/06/2021

5693

Sí

Nuestro Grupo Municipal ha recibido en formato de papel el "INFORME ANUAL 2020 DELS ÒRGANS DE
DEFENSA DE LA CIUTADANIA", se adjunta fotografía de la documentación recibida.

PREGUNTA
ESCRITA

26/05/2021

RESPOSTA

22/07/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

CIUTADANS
PREGUNTA
1- ¿Cuántas copias se han editado en formato papel de dicho informe?
2- ¿A cuántas entidades o particulares se le ha hecho llegar copia de dicho informe?
3- ¿Qué coste ha tenido la edición, impresión y envío de dicho informe en formato papel?

55/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos del barrio del Gornal nos informan que tienen árboles de grandes envergaduras que dan a los
balcones y habitaciones y que al no tener ningún tipo de mantenimiento los mosquitos entran en los domicilios.
Además nos comentan que varios árboles en rachas de viento han caído y provocando derrumbe de muros e
incluso algún daño a ciudadanos.
También nos comentan que hay más la suciedad en la calle.

30/06/2021

5694

PREC
ESCRIT

25/05/2021

PP

En la zona del colegio Pineda, Xaloc y Avantis les ponen los coches en doble fila para que recojan a sus hijos
teniendo un parking público a escasos metros.
Por lo que esta regidora y su grupo municipal
SOLICITA:
• Sea revisado el estado de los árboles de toda la zona del Gornal y se realice el mantenimiento que sea
necesario para solucionar esta problemática que nos comentan.
• Se compruebe la limpieza de las calles y se aumente si es necesario.
• Se regule la presencia de la Guardia Urbana para que no se aparque en doble fila.

No

RESPOSTA

16/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

56/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación al edificio situado en la Avenida Carrilet 218:
Este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:

30/06/2021

5695

PREGUNTA
ESCRITA

04/06/2021

PP

1.- ¿Tiene constancia este Ayuntamiento desde cuando están desalojados los vecinos del edificio situado en la
Avenida Carrilet 218? ¿Cuál fue el motivo del desalojo?
2.- ¿Qué medidas se ha tomado por parte del Ayuntamiento para restablecer la situación y que los vecinos
puedan volver a ocupar sus casas?
3.- ¿Se ha ofrecido a los vecinos del edificio una solución habitacional temporal?
4.- ¿Cuántas reuniones se han mantenido con los vecinos desde el pasado 2 de diciembre?

No

RESPOSTA

29/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

57/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En el mes de noviembre del 2019 realizamos una pregunta sobre las tres últimas huelgas realizadas por
trabajadores de este ayuntamiento.
Se nos contestó que estaba pendiente de descontarse por diversos motivos.
Volvimos a preguntar en el mes de Diciembre del 2020, y se nos contestó que no se pudo por el tema del Covid.
En el mes de marzo de 2021 volvimos a preguntar y se nos contestó lo siguiente:

30/06/2021

5696

PREGUNTA
ESCRITA

11/06/2021

PP

“Con referencia al escrito presentado en el Registro General de Entrada de este Ayuntamiento, en fecha 19 de
febrero de 2021 con el número E/16447/2021 y según dispone el artículo 55 del Reglamento Orgánico del Pleno,
respecto a los descuentos en nómina correspondientes a las últimas huelgas convocadas, indicar que todavía no
se han podido practicar.
La previsión es que estos descuentos se puedan reflejar en la nómina del mes de mayo de 2021. A consecuencia
de la tramitación, se podrá dar respuesta a su consulta sobre el número y tipología de los empleados públicos”.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
• En caso de que todavía no se haya descontado, que nos informen de cuando está previsto su descuento y el
motivo por el que todavía no se ha efectuado.

Sí

RESPOSTA

27/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

En relación a las subvenciones que reciben las entidades sociales, nos comentan que no han recibido todavía las
subvenciones que la Alcaldesa se comprometió a que estarían antes del verano.
30/06/2021

5697

PREGUNTA
ESCRITA

18/06/2021

PP

Por ello, este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:
• Cuando se harán efectivas las subvenciones a las entidades sociales.

No

RESPOSTA

28/06/2021

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

Acta de ple:

30/06/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01HV&id=487

58/84

Data ple

28/07/2021

28/07/2021

28/07/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Les preguntes que volíem fer a l'equip de govern: quan pensa el govern convocar el Consell executiu i assessor i
el Consell de programació de mitjans de comunicació? Quan pensen portar el contracte programa de mitjans de
comunicació? Ens deien que estaria cap al mes de juny. Som a finals de juny i en aquest moment encara no el
tenim.

5698

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

5699

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

27/07/2021

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

5700

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

La segona pregunta: volem saber quins són els criteris per introduir publicitat institucional de l'Ajuntament de
L'Hospitalet a una revista d'alts oficials de la Guàrdia Civil? Una associació que no té cap tipus de vinculació amb
la nostra ciutat.

I també els tornem a reclamar quan es pensa portar a l'aprovació del Plenari el Reglament de participació
ciutadana que vam acordar a l'anterior mandat entre les diferents organitzacions polítiques a l'espai de
ciutadania, i també el Reglament orgànic del Ple municipal.

59/84

Data ple

28/07/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5701

PREGUNTA
ORAL

Data

30/06/2021

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
En primer lloc també desitjar-li molta sort al company Sergi Moreno, i la pregunta que volíem fer és sobre el
Celler 1912 del barri del Centre, del carrer Josep Prats, que ha hagut de traslladar-se d'emplaçament fa només
un parell de dies degut a un conflicte amb la renovació del contracte de lloguer, que ha fet que haguessin de
renunciar a aquest emplaçament, on eren des de fa més d'un segle, per unes condicions impossibles de complir.
Aquest trasllat representa una pèrdua molt gran d'un indret emblemàtic, però també d'una part important de
l'equipament, de la decoració d'un negoci centenari.
Ens preguntem, preguntem què pensa fer el govern municipal, si és que pensa fer res, per donar suport als
comerços i activitats econòmiques emblemàtiques i històriques de la ciutat, per tal que no hagin de desaparèixer
o perdre una part del seu patrimoni, com és el cas, i també com està el tema de la catalogació d'aquests
comerços i indústries emblemàtiques de la ciutat, que estan en risc de desaparició. Gràcies.

No

28/07/2021

27/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

Després hi ha una altra pregunta i és: atès que la font de la plaça Espanyola, situada al barri de La Torrassa, ha
sofert destrosses per segon cop en els últims anys a causa d'actes vandàlics que han suposat el trencament
d'una de les piles.

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

5703

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

5702

No

28/07/2021

RESPOSTA

LHECP-ECG
Volem preguntar si el govern municipal té la previsió d'arreglar-la i protegir-la de cara al futur, més enllà de la
reforma contemplada per a la plaça, permetent igualment el seu ús per a la gent, per a la ciutadania, per als veïns
i veïnes. Moltes gràcies.

Al Ple del passat mes d’abril, els formulàvem una pregunta sobre la substitució i eliminació d’arbrat corresponent
als exercicis 2015, 2016 i 2017. Ens interessàvem aleshores sobre unes previsions contingudes a l’annex, i els
reiteraríem la pregunta respecte a, ¿quants dels arbres finalment afectats són substituïts i quants d’ells eliminats?
Els agrairíem si ens poden completar la informació respecte a aquesta qüestió.

60/84

Data ple

28/07/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En segon lloc, dèiem al dictamen número 8 que a L’Hospitalet En Comú Podem no ens semblava justificat l’ús de
places d’aparcament per a personal directiu municipal. Per aquest motiu ens agradaria conèixer quins llocs
directius tenen assignada plaça d’aparcament per raó de les seves funcions. No estem demanant informació
reservada a l’empara de la Llei orgànica de protecció de dades, per això sol·licitem la relació de llocs de treball i
no la relació nominativa de les persones que en disposen, que entenem que ho fan per raó de les seves
responsabilitats professionals.

5704

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

I per últim un prec, veïns i veïnes que utilitzen el camí del riu Llobregat, ens van fer arribar recentment fotografies
per denunciar que a uns 200 metres al voltant de la benzinera, la zona s'omple habitualment de brutícia i runes
perquè alguna gent l'utilitza com a abocador a l'aire lliure.
28/07/2021

5705

No

28/07/2021

PREC
ORAL

30/06/2021

LHECP-ECG

Volem destacar que aquest espai és mereixedor de la mateixa atenció que la resta del terme municipal de
L'Hospitalet. Per això demanem la realització d'una neteja periòdica a fons de la zona, més enllà de l’excepcional
tasca de les voluntàries i amigues del riu que recentment van realitzar una acció en aquest sentit, però cal, així
mateix, plantejar la necessitat d'un manteniment periòdic per evitar nous abocaments causants de riscos i
insalubritat per a veïns i veïnes, i que es pugui gaudir d'aquest camí de manera segura i saludable. Moltes
gràcies.

RESPOSTA

26/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

También queríamos saber si el equipo de gobierno tiene previsto dotar a los vehículos policiales de
desfibriladores. Hemos podido comprobar que en Barcelona se ha dado la situación que una dotación policial
provista de desfibrilador en el vehículo policial, tenía la posibilidad de reanimar a una persona, a una señora. Por
tanto nosotros preguntamos si el Ayuntamiento de L'Hospitalet va a dotar a estos vehículos de esas
herramientas.

5706

PREGUNTA
ORAL

30/06/2021

PP

No

RESPOSTA

22/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

61/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El club de futbol local Atletic Club Hospitalense va realitzar una assemblea de socis on l’anterior junta va dimitir i
es va acordar el nomenament d’una nova junta directiva. Aquest canvi de junta va ser registrat el passat 14 de
juny en el registre del Consell Català de l’Esport.
Membres del club, ens han mostrat la seva preocupació, ja que a l’hora d’anar a registrar el canvi de junta en el
registre d’entitats de l’Ajuntament de l’Hospitalet el dia 16 de juny, no els ho van permetre, mantenint vigents de
facto les dades registrades de l’anterior junta i per tant, sense donar l’autorització municipal a la nova junta, ni
entregar les claus per a fer ús de les instal·lacions esportives.
Grup Municipal d’ERC vol saber:

28/07/2021

5707

PREGUNTA
ESCRITA

23/06/2021

ERC

1. El Govern municipal coneix aquest problema?
2. Quin és el motiu pel qual l’Ajuntament no va permetre d’entrada modificar les dades de la nova junta en el
registre d’entitats?
3. Té previst l’Ajuntament modificar el canvi de junta directiva en el registre d’entitats, autoritzar l’ús de la
instal·lació i entregar les claus? Quan?
4. Una vegada que l’anterior junta va dimitir i l’assemblea de socis va nomenar una nova junta, Si aquesta
encara no disposa de l’autorització de l’Ajuntament ni de les claus, qui està gestionant en l’actualitat les
instal·lacions per part del club?

No

RESPOSTA

26/07/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

62/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Durant aquest any 2021 s’han realitzat alguns cursos de formació en prevenció d’incendis i primers auxilis als
treballadors de l’Ajuntament, d’assistència obligatòria en les dependències de la entitat ASPY Prevenció en la
ciutat de Barcelona.
Alguns treballadors ens han manifestat el seu malestar i preocupació ja que aquests cursos bàsics només es van
impartir en llengua castellana, sense cap possibilitat d’escollir cap curs en llengua catalana, tal com els van
confirmar a ASPY a aquests mateixos treballadors.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:

28/07/2021

5708

PREGUNTA
ESCRITA

1. El Govern municipal coneix aquest problema?
02/07/2021

ERC
2. Quin és el motiu pel qual el govern municipal imparteix cursos de formació obligatòria als treballadors de
l’Ajuntament només en llengua castellana sense cap opció a escollir la llengua catalana?
3. Quin control o supervisió realitza govern municipal sobre les competències lingüístiques dels docents que
imparteixen aquests cursos de l’Ajuntament, inclosos els que es realitzen en entitats privades?
4. Quin control o supervisió realitza el govern municipal per a garantir el compliment del Reglament per a l’ús de
la llengua catalana de l’Ajuntament?
5. Té previst l’Ajuntament garantir que en els cursos de formació es respectin els drets lingüístics dels
treballadors amb una oferta completa de cursos en català?

No

RESPOSTA

27/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

63/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sobre els ajuts als autònoms, el Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Quantes peticions d’ajuts a autònoms s’han registrat?

28/07/2021

5709

PREGUNTA
ESCRITA

09/07/2021

ERC

2. Quantes peticions s’han tramitat, quantes s’han resolt i quantes estan en estat de tramitació?
3. Quantes peticions s’han resolt positivament i es concedeix l’ajut i quantes s’han denegat sense concedir l’ajut?
4. Quants ajuts s’han cobrat i quants estan pendents de cobrament? Quan estan previst que els autònoms cobrin
tots els ajuts?

No

RESPOSTA

27/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

Diversos veïns i veïnes del barri de La Florida ens han traslladat les seves queixes per la brutícia i la manca de
neteja en els carrers del voltant del Mercat de La Florida.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
28/07/2021

5710

PREGUNTA
ESCRITA

09/07/2021

ERC

1. Coneix aquestes queixes l'equip de govern?
2. Té previst l'equip de govern reforçar les tasques de neteja en aquest àmbit?
3. Quines accions de neteja es duen a terme diàriament en els carrers al voltant del Mercat de la Florida?

No

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

64/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns i veïnes del barri de La Florida es queixen del greu deteriorament de les instal•lacions de
refrigeració i ventiladors del Mercat Municipal de La Florida, que estan provocant males olors i brutícia.
El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Coneix aquesta problemàtica de l'equip de govern?

28/07/2021

5711

PREGUNTA
ESCRITA

09/07/2021

ERC

2. Quines accions dura a terme l'equip de govern per solucionar aquesta problemàtica denunciada pels veïns i
veïnes de la zona?
3. Quin és el calendari previst per l'equip de govern per solucionar aquesta problemàtica?
4. Quines actuacions i cada quant es fan tasques de manteniment i de neteja de les instal•lacions de refrigeració i
ventiladors?

No

RESPOSTA

16/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

TV L'H realitza diàriament, dins l'Informatiu, una secció d'entrevista a diferents personalitats vinculades a entitats,
institucions i membres del consistori. Les entrevistes realitzades a les entitats, personalitats de diferents àmbits i
a alguns representats polítics es converteixen en una peça informativa en el portal LHdigital, com també es difon,
aquesta notícia publicada, a través de les xarxes socials dels Mitjans de Comunicació locals.
Aquest grup municipal pregunta:
28/07/2021

5712

PREGUNTA
ESCRITA

14/07/2021

ERC

1. Quins són els criteris periodístics perquè algunes entrevistes realitzades a alguns portaveus municipals no
tinguin el mateix tracte informatiu de peça informativa al LHdigital i difusió d'aquesta notícia a les xarxes socials
de Mitjans de Comunicació locals?
2. Els Mitjans de Comunicació locals disposen d'un manual d'ús de les xarxes socials i de llibre d'estil? Si existeix
manual i llibre d'estil sol·licitem còpia.
3. Quina àrea o unitat de mitjans de comunicació gestiona les xarxes socials?

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

65/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:
Actualmente la pista de baloncesto del parque de les Planes está en la situación que muestra la fotografía
adjunta. Ante esta situación, que perjudica a los vecinos que pretenden practicar deporte en esta pista y no
pueden debido a los muros de hormigón y la falta de canastas.
Sol·licitud:

28/07/2021

5713

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

28/06/2021

CIUTADANS

A) Las siguientes preguntas: ¿cuál es el motivo, o los motivos, para la instalación de estos bloques de hormigón y
la retirada de las canastas? ¿Cuándo implementó el gobierno municipal esta medida que dejaba sin poder utilizar
las pistas deportivas a los vecinos? ¿En qué plazo de tiempo tiene pensado este gobierno municipal revertir esta
situación para que los vecinos puedan disfrutar de la pista deportiva? ¿Qué medidas ha elaborado, o está
elaborando, este gobierno municipal para garantizar que los ciudadanos puedan utilizar esta pista
correctamente? ¿Qué horizonte temporal tiene pensado este gobierno municipal para implementar las medidas
necesarias para que los vecinos puedan volver a utilizar estas pistas correctamente?
B) El siguiente ruego: pedimos que el gobierno municipal implemente las medidas adecuadas para garantizar que
las pistas se puedan volver a utilizar para la práctica deportiva y nos informe a nuestro grupo municipal cuando
se hayan implementado.

No

RESPOSTA

08/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

66/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:
Visto que la modificación de crédito número 24 del presupuesto municipal del ejercicio 2021 corresponde al pago
de factures corresponents al servei d’arrendament de places d’aparcament per diferent personal directiu d’aquest
ajuntament de L’Hospitalet corresponents a l’exercici 2018, 2019 i 2020.
Sol·licitud:

28/07/2021

5714

PREGUNTA
ESCRITA

28/06/2021

CIUTADANS

Presento las siguientes preguntas:
1) ¿El arrendamiento de plazas de aparcamiento para diferente personal directivo por parte de este
ayuntamiento se imputa como retribución en especie?
2) ¿Cuál es el protocolo o procedimiento para que el personal directivo pueda disponer de plazas de
aparcamiento arrendadas por el ayuntamiento?
3) ¿Cuáles son los cargos del personal directivo de este ayuntamiento que pueden acceder a plazas de
aparcamiento arrendadas por el ayuntamiento?
4) ¿Qué cargos lo han solicitado y a quiénes se les ha concedido?

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

67/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:
Visto el plan de inversiones públicas municipales para el período 2020–2023 (PIM), aprobado en la Junta de
Gobierno Local 24/2021 del 23 de junio de 2021.
Sol·licitud:
Presento las siguientes preguntas:

28/07/2021

- ¿A qué corresponde la inversión de 1.882.144,84 € concessió demanial edifici planeta (canon)?
- ¿Por qué no se incluye en el PIM 2020-2023 la construcción del polideportivo gasómetro? ¿En qué plazo tienen
prevista la realización de esta inversión?
- ¿Cuál es el motivo por el que no se incluye en el PIM 2020-2023 el proyecto conocido como L’H 6.0 (por los
seis distritos que forman la ciudad), estará dotado de 30 millones de euros y su objetivo es digitalizar el
municipio, sus servicios y las competencias de sus vecinos, que anunció la alcaldesa el pasado 2 de junio y que,
según indicaba el Periódico de Catalunya, uno de esos proyectos, el de menor calado económico, será el primero
en aterrizar, se ubicará en el mercado municipal de la Florida y estará enfocado a digitalizar los servicios
municipales, así como a impulsar las iniciativas empresariales en este ámbito? ¿Cuándo está previsto que
aterrice el proyecto que se ubicará en el mercado municipal de la Florida que según se indicaba, iba a ser el
primero?

5715

PREGUNTA
ESCRITA

28/06/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

28/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

Exposició de fets:
En relación a las huelgas de los días 18 de octubre de 2019, 8 de noviembre 2017 y 3 de octubre de 2017.
28/07/2021

5716

PREGUNTA
ESCRITA

28/06/2021

CIUTADANS

Sol·licitud:
Pregunto: ¿en las nóminas de qué meses se han llevado a cabo los descuentos del importe de estas huelgas a
los trabajadores de esta corporación (laborales, funcionarios, interinos, eventuales…) que ejercieron su derecho
a las huelgas?

No

RESPOSTA

27/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

68/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de fets:
Atès l’Eurocopa de futbol és un esdeveniment esportiu amb un interès social de primer nivell.
Atès el valor estratègic que l’ajuntament de L’Hospitalet atorga a la promoció de l’esport i els seus valors de
respecte, fraternitat i autosuperació.
Atès la selecció nacional de futbol s’ha classificat a semifinals de dita competició.

28/07/2021

5717

PREC
ESCRIT

05/07/2021

CIUTADANS

Atès en el combinat espanyol estan inclosos dos futbolistes de L’Hospitalet: Jordi Alba i Adama Traoré.
Atès l’ajuntament de L’Hospitalet ha col·laborat amb el futbolista Jordi Alba en esdeveniments de promoció de
l’esport.
Sol·licitud:
Presento el següent prec: el grup municipal de Cs sol·licita que l’ajuntament faci les gestions necessàries,
incloent-hi la cerca de patrocinadors, per instal·lar una pantalla gegant en espai públic a l’aire lliure que permeti el
seguiment de públic del partit de la selecció nacional de semifinals o la final en cas de classificació.

No

RESPOSTA

06/07/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

En el parque de Les Planes de Can Serra están inoperativas las pistas de baloncesto según nos comentan los
vecinos del barrio, además de falta de mantenimiento.
28/07/2021

5718

PREC
ESCRIT

30/06/2021

PP

Por lo que esta regidora y su grupo municipal
SOLICITA:
• Se adecuen estas pistas de baloncesto para que puedan utilizarla los vecinos del barrio.

No

RESPOSTA

08/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

69/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la ciudad hemos podido comprobar que hay muchas calles con los alcorques rotos.

28/07/2021

5719

PREGUNTA
ESCRITA

Por lo que esta regidora y su grupo municipal
02/07/2021

PP
SOLICITA:
• Saber si hay algún plan específico para mejorar su estado. En caso afirmativo, en que consiste.

No

RESPOSTA

08/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

Algún establecimiento comercial nos ha comentado que solicitó permiso en el mes de enero para la instalación
de las terrazas y a día de hoy no les han contestado.

28/07/2021

5720

PREC
ESCRIT

Por lo que esta regidora y su grupo municipal
02/07/2021

PP
SOLICITA:
• Que se dé prioridad en la concesión, si procede, de estos permisos para que no sean perjudicados los
establecimientos comerciales de la ciudad.

No

RESPOSTA

22/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

Los vecinos nos informan del grave deterioro existente en las instalaciones de refrigeración y ventiladores del
Mercado Municipal de la Florida derivado de los equipos instalados, que actúan expandiendo los excrementos,
olores y cucarachas de las colonias de palomas y gaviotas que pueblan este espacio público municipal.
28/07/2021

5721

PREC
ESCRIT

02/07/2021

PP

Por lo que esta regidora y su grupo municipal
SOLICITA:
• Sean revisadas estas instalaciones y se subsanen las deficiencias que los vecinos nos comentan.

No

RESPOSTA

16/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

70/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a los urinarios públicos en parques y /o plazas de la ciudad, esta regidora y su grupo municipal

28/07/2021

5722

PREGUNTA
ESCRITA

05/07/2021

PP

SOLICITA:
• Conocer si existe alguna previsión para la instalación de urinarios públicos en Parques y/o plazas de la
Ciudad. Si la respuesta es afirmativa, en qué consiste y qué calendario tiene.

No

RESPOSTA

07/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

En relación a los bancos en la vía pública, esta regidora y su grupo municipal
28/07/2021

5723

PREGUNTA
ESCRITA

05/07/2021

PP

SOLICITA:
• Conocer si existe algún plan específico de actualización o renovación de los bancos en la vía pública por
barrios. Si la respuesta es afirmativa, solicitamos copia de la misma.

No

RESPOSTA

07/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

En relación con la explotación del Bar del parque situado en la Plaza Puig i Gairalt de L’Hospitalet de Llobregat:

28/07/2021

5724

PREGUNTA
ESCRITA

Este Grupo Municipal Popular solicita
06/07/2021

PP
CONOCER:
2.- ¿Comprende el contrato de arrendamiento, el uso de las pistas de destinadas al juego de la petanca?

No

RESPOSTA

19/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

71/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos de la calle Femades, nos comentan que sobre los números 66 al 70 aproximadamente está llena de
coches abandonados, muchos de ellos con los cristales rotos. En la calle cobalto esquina Femades hay un paso
de cebra deteriorado, además de otras deficiencias que nos informan.

28/07/2021

5725

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Por todo ello este Grupo Municipal Popular solicita
07/07/2021

PP

CONOCER:
1.- Si existe un plan de remodelación y mejora de todo el entorno. En caso afirmativo, en que consiste.
2.- En caso de no existir un plan de remodelación y mejora del entorno solicitamos que a la mayor brevedad
posible se inicie los trámites para la adecuación de la calle y su entorno.

No

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

En relación a la Plaça dels Avis del Barrio de Santa Eulalia

28/07/2021

5726

PREGUNTA
ESCRITA

Grupo Municipal Popular solicita
07/07/2021

PP
CONOCER:
1.- Si existe un plan de remodelación y mejora de la plaça y su entorno. En caso afirmativo, en que consiste.

No

RESPOSTA

12/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

72/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El tancament provocat per l’estat d’alarma dels Poliesportius Municipals i amb la finalitat de compensar els dies
que no han donat servei, els usuaris han pogut demanar la devolució de la part proporcional de les quotes de
l’any 2020.
Segons ens comenten la devolució encara no s’ha fet efectiva.

28/07/2021

5727

PREGUNTA
ESCRITA

08/07/2021

PP

Per tot això, aquesta regidora i seu grup municipal
SOLICITA:
• Conèixer quan està previst fer el reintegrament de les quotes de les persones que han demanat a aquest
ajuntament la seva devolució.

No

RESPOSTA

27/07/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

73/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El pasado viernes hubo un macrobotellón en la Plaza Milagros Consarnau, causando molestias a los vecinos,
desperfectos en la Plaza e incivismo que eran visibles días más tarde (Vallas tiradas, cristales rotos, basura
repartida por la Plaza). Este episodio no es aislado, sino que cada fin de semana se repiten las mismas molestias
desde hace tiempo.
Según nos consta, son muchos los vecinos que han informado a la Regiduría de Santa Eulàlia de dichas
molestias que persisten cada fin de semana después del cierre de las terrazas/bares de la Plaza. Parece que se
ha convertido en habitual estas acciones incívicas que perjudican el descanso de los vecinos de la Plaza.
Estos mismos vecinos aseguran que sufren estas molestias desde hace ya varios veranos y que a pesar de
presentar quejas en el Ayuntamiento y llamar a la Guardia Urbana no han conseguido que cese el ruido y el
incivismo derivado de los botellones.

28/07/2021

5728

PREGUNTA
ESCRITA

12/07/2021

PP

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
1. ¿Tiene constancia el Gobierno Municipal de la situación que se viene repitiendo en la Plaza Milagros
Consarnau, durante los fines de semana?
2. ¿Qué acciones ha llevado a cabo para dar respuesta a las quejas vecinales?
3. ¿Se han abierto diligencias por incidentes de incivismo y/o botellón en la Plaza? Solicitamos copia del
informe o informes que se han redactado al respecto
4. ¿Se han producido sanciones? ¿Cuántas? ¿Se han cobrado dichas sanciones? ¿Cuántas se han cobrado?
5. ¿Qué acciones va a llevar a cabo para solucionar este problema y dar respuesta a las quejas de los vecinos?

No

RESPOSTA

22/07/2021

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

Acta de ple:

28/07/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01W1&id=537

74/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La primera és que ja fa més de set mesos que els veïns i les veïnes del bloc de l'avinguda Carrilet 218 van haver
de marxar de casa seva per una esquerda i els desperfectes ocasionats per la construcció d'un edifici al costat.

29/09/2021

29/09/2021

29/09/2021

Des d'aquest grup municipal, volem saber quan pensa realitzar l'Ajuntament l'estudi biotècnic i també la cata que
es va acordar amb els veïns i les veïnes?, Quin tipus d'ajuda pensa donar aquest consistori als afectats, als veïns
que no poden tornar a casa seva i que han de continuar a cases de familiars o llogant pisos?, i si també
l'Ajuntament ha obert algun tipus d'expedient per esbrinar si hi ha hagut cap negligència de l'empresa
constructora?

5744

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

ERC

No

RESPOSTA

20/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

La segona pregunta és que el Ple d'octubre del 2018 va aprovar una moció proposant reparar i restaurar el
monument a Lluís Companys. Aquest monument, de l'artista Albert Casañé, està format per cinquanta-set
columnes de ferro, que va ser retirat perquè aquestes columnes estaven en mal estat i volíem saber després que
hagin passat gairebé dos anys i mig, quan l'Ajuntament té previst restaurar el monument de Lluís Companys.

5745

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

ERC

No

RESPOSTA

28/09/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora adjunta de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Regidora Presidenta Districte I.

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

5746

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

ERC

I la darrera pregunta: al mes d'abril es va aprovar en aquest plenari, resultat del Pacte de ciutat, una partida per
donar suport als autònoms i als comerciants. Mitjançant una pregunta que els hem fet, hem sabut que hi ha hagut
més de 1.600 sol·licituds que es van rebre quan va finalitzar la convocatòria del 12 de maig. En l'actualitat només
s'han revisat el 65% d'aquestes sol·licituds, de les quals només un 49% de les revisades tenen una resolució
positiva.
Per tant, li demanem que s'acceleri aquesta revisió i sobretot que ens responguin una pregunta que encara no
ens han respost amb claredat que és: quan està previst que els comerciants i els autònoms cobrin aquesta
quantitat de 1.000 euros?

No

RESPOSTA

28/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

75/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La primera pregunta es: hemos tenido conocimiento tras sendas reuniones con algunos vecinos de nuestra
ciudad, de diversas denuncias, algunas hechas por teléfono a la central de Guardia Urbana y otras por escrito, en
concreto, por hechos relativos a reuniones de personas en espacios públicos durante la madrugada y reiteradas
en el tiempo, que han impedido y siguen impidiendo el normal descanso de los vecinos de la zona.

29/09/2021

5747

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

CIUTADANS

Pese a las llamadas y denuncias, en la casi totalidad de las ocasiones la Guardia Urbana no ha podido, por
carencia de medios personales dar respuesta a los requerimientos de los vecinos. Está situación no es algo
aislado, los propios sindicatos de la Guardia Urbana han denunciado la carencia de personal para hacer frente a
las demandas de los ciudadanos, sobre todo en los fines de semana y en el turno de noche.
Somos conscientes del poco tiempo transcurrido desde su incorporación a estas responsabilidades del actual
director de Seguridad Ciudadana y del jefe de la Guardia Urbana. No obstante, queríamos que nos informarán
sobre qué medidas se han adoptado o tienen previsto adoptar, los nuevos responsables de la Guardia Urbana
para hacer frente a las carencias de efectivos de la Guardia Urbana, en el turno de noche y los fines de semana.

No

29/09/2021

29/09/2021

RESPOSTA

23/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

La segunda pregunta es: de acuerdo con la normativa vigente, la Junta Local de Seguridad debería reunirse en
sesión ordinaria convocada por el presidente o presidenta con carácter trimestral. Queríamos saber si en los
ejercicios 2019, 2020 y 2021, este Ayuntamiento ha cumplido la obligación legal de reunirse trimestralmente para
tratar los temas de seguridad e incivismo que tanto preocupan a los ciudadanos de nuestra ciudad. Muchas
gracias.

5748

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

10/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

5750

No

Y si me permiten, el ruego: pues el mismo que venimos haciendo desde siempre que estamos en este
ayuntamiento, que prioricemos los solares y los espacios para estos equipamientos educativos, como son los
colegios que tanta falta nos hacen y vemos como estamos construyendo y se están realizando muchas
proyecciones inmobiliarias, pero demos cobijo a los servicios sociales, como los colegios en este caso, pero
también como otros equipamientos sociales que también necesitan nuestros vecinos y también especialmente los
nuevos que pueden llegar. Muchas gracias.

PREC
ORAL

28/07/2021

CIUTADANS

RESPOSTA

29/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

76/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Desde el Partido Popular queremos realizar dos preguntas. La primera es que hemos tenido conocimiento que
desde hace bastante tiempo ya se vienen produciendo episodios de molestias por parte de las personas que
gestionan el campo de petanca situado en el parque de la Tortuga.
Sin ir más lejos, según nos cuentan, este pasado fin de semana, concretamente el sábado 24 de julio, los vecinos
de la zona llamaron a los Mossos d'Esquadra porque la adjudicataria del campo de la petanca instaló ya
directamente una piscina de plástico para uso y disfrute de ella y de sus familiares.

29/09/2021

5751

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

PP

Según nos cuentan los vecinos de la zona, a requerimiento de la policía para que desmontaran la piscina, esta
persona se negó a quitarla, alegando que ésa era su competencia y que mandaba en ese espacio.
Por tanto, nosotros desde el Partido Popular queremos saber si el equipo de gobierno tiene conocimiento de
estos hechos, si es consciente de los problemas que están generando estas personas que están gestionando el
campo de petanca del parque de la Tortuga, qué acciones se están llevando a cabo para corregir esta situación y
si se plantean, evidentemente, rescindir la gestión por parte del Ayuntamiento, que mantengan esta gestión estas
personas.

No

29/09/2021

5752

RESPOSTA

28/09/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora adjunta de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat. Regidora Presidenta Districte I.

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

PREGUNTA
ORAL

28/07/2021

PP

En segundo lugar, el Partido Popular quiere presentar otra moción relativa al Puente de la Torrassa. Como
saben, desde hace bastante tiempo el Puente de la Torrassa presenta bastantes deficiencias, aunque no son
deficiencias estructurales y no peligra evidentemente la sostenibilidad del puente, pero sí que hay un mal
planteamiento y un mal mantenimiento que representa cierto peligro para los viandantes que transitan por el
puente: agujeros, zonas oxidadas, roturas.
Nosotros queremos saber, desde el Partido Popular, si el equipo de gobierno es consciente de esta situación.
Qué acciones ha llevado a cabo ante las instancias oportunas para solucionar este problema y si existe, en
cualquier caso, algún calendario para solucionar estas deficiencias. Gracias.

No

RESPOSTA

27/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

77/84

Data ple

29/09/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5753

PREGUNTA
ESCRITA

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Un dels motius que l’equip de govern va donar per tancar la Biblioteca de Santa Eulàlia va ser el cost elevat del
lloguer 7.300 Euros mensuals. Aquest mateix local una vegada el govern va decidir tancar la Biblioteca de Santa
Eulàlia té un cost de 3.900 Euros mensuals.

09/09/2021

ERC
El nostre grup municipal vol saber:
1. L’Equip de govern va negociar o proposar als propietaris del local una rebaixa del lloguer del local?

No

RESPOSTA

27/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

78/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva preocupació per l’estat del solar del
carrer Santiago Rusinyol, 18, que confronta per la seva part posterior amb la plaça de Camilo José Cela.
Les obres de construcció previstes en aquest solar, després d’enderrocar l’edifici anterior, es van quedar
aturades sense que es coneguin els motius. Mentrestant, en aquest solar s’ha anat acumulant runa i residus
diversos que ha provocat l’aparició d’una plaga de rates, amb les evidents molèsties que provoca al veïnat.
A més la tanca que perimetra el solar, tant per la banda del carrer Santiago Rusinyol, com per la banda de la
plaça de Camilo José Cela, encara és mòbil i provisional i per això permet l’entrada i sortida del solar, a qualsevol
persona, cosa que implica perillositat tenint en compte que per la banda de la plaça, cada dia hi juguen gran
quantitat de nens i nenes, fins i tot l’escola Azorín porta als seus alumnes a jugar allí en l’hora del pati.

29/09/2021

5754

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2021

ERC

Per altra banda, els 3 pivots que estaven situats en el carrer i que van ser retirats amb motiu de l’enderrocament,
encara avui no s’han tornat a reposar, cosa que facilita que en tot moment hi hagi vehicles estacionats en la
vorera, ja de per si estreta, dificultant la mobilitat dels vianants especialment de gent gran, amb cadires de rodes,
carrets, etc.
Adjuntem fotos.
Aquest grup municipal pregunta:
1.
2.
3.
4.
5.

No

Coneix el Govern municipal aquest problema?
Quines accions ha dut a terme l’Ajuntament en referència a les obres en aquest solar?
Que pensa fer l’Ajuntament en relació amb la plaga de rates?
Que pensa fer l’Ajuntament en relació a amb la tanca perimetral del solar?
Que pensa fer l’Ajuntament en relació amb l’estacionament de vehicles en la vorera i els pivots retirats?

RESPOSTA

27/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

79/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Tenim constància que veïns del barri de Santa Eulàlia han fet arribar la seva queixa respecte del mal
funcionament de l’enllumenat públic al parc de l’Alhambra, des de fa més d’un any, la qual cosa els genera
inseguretat.

29/09/2021

5756

PREGUNTA
ESCRITA

16/09/2021

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. Quines mesures té previst prendre el govern municipal per a resoldre aquesta situació?

No

RESPOSTA

27/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

El Grup Municipal d’ERC vol saber:
1. Té constància l'equip de govern d'actes vandàlics com trencament de vidres d'alguns cotxes i d'incivisme a
l'altura de l'Avinguda Vilanova número 12?
2. En cas de tenir constància quines mesures s'han pres?
29/09/2021

5757

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2021

ERC

3. L'equip de govern té previst canviar el paviment de sorra de les zones infantils del parc situades davant de
l'edifici de l'Av Vilanova 50 del barri del Gornal per altres materials com el cautxú per millorar la seguretat i la
neteja?
4. Té constància l'equip de govern de les queixes de veïns que aquesta zona infantil és utilitzada pels gossos
com a pipicans?
5. Quina és la freqüència que es neteja i desinfecta el sorral del parc infantil?

No

RESPOSTA

22/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

80/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EExposició de fets:

29/09/2021

5762

PREGUNTA
ESCRITA

08/09/2021

CIUTADANS

Rainaldo Ruiz Narváez, regidor del grup municipal de Ciutadans a l'ajuntament de L'Hospitalet: según los datos
de barómetro de la ciudad para 2020, el principal problema que afecta a nuestra ciudad, desde la percepción
ciudadana, es el de la inseguridad y el incivismo. Desde el pasado 4 de septiembre y hasta el próximo día 12, se
está celebrando la fiesta mayor de Bellvitge. Que la fiesta mayor de Bellvitge atrae un gran número de vecinos de
nuestra ciudad y residentes en otros municipios, por lo que habitualmente, los responsables de la Guardia
Urbana establecen un servicio especial, que se cubre con efectivos voluntarios adicionales, para que dicha
celebración no perturbe el normal desarrollo del servicio ordinario de la seguridad en nuestra ciudad. Que el
principal sindicato de la Guardia Urbana de nuestra ciudad, en sendos mensajes en redes sociales, han
comentado que para el servicio especial destinado a prevenir cualquier situación que perturbe el normal
desarrollo de la fiesta mayor de Bellvitge, como se venía haciendo cada año, se habían apuntado de forma
voluntaria un número de efectivos suficiente para prestar dicho servicio. Asimismo, manifiestan un hecho
especialmente grave: “2.- Este año no se hace ese servicio porque el consistorio no tiene dinero para pagarlo. 3.Este año el ayuntamiento se ha gastado 5 millones de euros en comprar una nave industrial”. Amén de la ya
necesaria presencia policial en situaciones en que pudieran producirse aglomeraciones y una interacción social
pronunciada, esa necesidad de presencia policial se acentúa en el actual contexto de crisis sanitaria y necesario
control de las medidas restrictivas y de seguridad implantadas por el gobierno de la Generalitat y de cara a
prevenir las agresiones sexistas en las fiestas. Que en aras a contrastar la veracidad de las gravísimas
manifestaciones efectuadas por el principal sindicato policial en nuestra ciudad, en relación a la celebración de la
fiesta mayor de Bellvitge con una insignificante o nula presencia de la Guardia Urbana, formulamos las siguientes
preguntas:
Sol·licitud:
Presento las siguientes preguntas: 1.- ¿Es cierto que el ayuntamiento ha prescindido del operativo especial de la
Guardia Urbana en la fiesta mayor de Bellvitge? Si la respuesta es afirmativa 1.1.- ¿Cuáles han sido los motivos
de esa decisión? 2.- ¿Cree el gobierno municipal que la ratio de presencia de la Guardia Urbana en la fiesta
mayor de Bellvitge ha sido la adecuada para garantizar una respuesta eficaz y rápida a cualquier eventual
situación de alteración del orden público o la tranquilidad en su desarrollo? 3.- ¿Qué número de efectivos que
están de servicio ordinario para velar por la seguridad y tranquilidad de los vecinos de nuestra ciudad, han sido
destinados a prevenir y, en su caso, evitar cualquier quiebra del orden público o la tranquilidad en la fiesta mayor
de Bellvitge? 4.- ¿Cuál ha sido el número de efectivos operativos que han prestado su servicio fuera de las
dependencias municipales cada uno de los días en que se han celebrado la fiesta mayor de Bellvitge? (nos
gustaría que precisaran cada uno de los días diferenciado en dos turnos: el de tarde y el de noche) 5.- ¿Fue
tratado el tema de la seguridad de la fiesta mayor de Bellvitge en la mesa operativa de las FF y CC de
seguridad? De ser afirmativa la respuesta 5.1.- ¿Qué propuestas o medidas se acordaron? 6.Presupuestariamente, ¿se puede dar respuesta cualquier eventual necesidad de presencia policial adicional y
extraordinaria, que necesariamente supondrá el abono de horas extras? De ser afirmativa la respuesta 6.1.¿para qué supuestos se acordaría?

No

RESPOSTA

23/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

Esta Regidora y su grupo municipal solicitan
29/09/2021

5763

PREGUNTA
ESCRITA

15/09/2021

PP

CONOCER:
Cuanto se ha gastado este ayuntamiento en alquileres de espacios que no son municipales desglosando el
número de locales con su importe, durante los años 2020 hasta la fecha de respuesta.

No

RESPOSTA

29/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

Este fin de semana en la avda. Can Serra hubo un accidente, al parecer debido a la velocidad de un vehículo en
bajada que al llegar al lugar del paso cebra de peatones se encontró con el conductor de la bicicleta y al
desviarse al otro lado de la calzada se llevó por delante la señal de tráfico y los pilones según las fotos que se
adjunta.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

29/09/2021

5764

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

Si el ayuntamiento tiene conocimiento de que los vecinos del entorno hayan solicitado reductores de velocidad o
alguna otra petición para intentar evitar que circulen rápido por esta calzada.
15/09/2021

PP
En caso afirmativo, cuando está prevista su instalación.
Si ya se han reparado estos desperfectos
En caso negativo,
ROGAMOS:
Se instale reductores de velocidad para evitar en lo posible estas situaciones.
Se reparen a la mayor brevedad posible los desperfectos ocasionados.

No

RESPOSTA

23/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Plaza Francesc Macià los niños suelen jugar a futbol ocasionando molestias a los vecinos que pasean por
la plaza.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita

29/09/2021

5765

PREGUNTA
ESCRITA

15/09/2021

PP

CONOCER:
Si el colegio Milagros Consarnau está abierto los fines de semana para que puedan jugar allí y no molesten al
resto de usuarios de la plaza.
Si ya está habilitado para esta función saber los horarios que están establecidos para su uso.

No

RESPOSTA

27/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

En relación a las ayudas a los autónomos de esta ciudad,
Este Grupo Municipal Popular solicita
29/09/2021

5767

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2021

PP

CONOCER:
1.2.3.4.-

No

Cuantas personas lo han solicitado
Que criterios hay para conceder las ayudas
Cuantas de estas ayudas a los autónomos han sido aprobadas
Cuantas de esas ayudas aprobadas se han hecho efectivas.

RESPOSTA

29/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

83/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a las ayudas a los autónomos de esta ciudad,
Este Grupo Municipal Popular solicita

29/09/2021

5768

PREGUNTA
ESCRITA

17/09/2021

PP

CONOCER:
1.2.3.4.-

No

Cuantas personas lo han solicitado
Que criterios hay para conceder las ayudas
Cuantas de estas ayudas a los autónomos han sido aprobadas
Cuantas de esas ayudas aprobadas se han hecho efectivas.

RESPOSTA

28/09/2021

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

Acta de ple:

29/09/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I01SP&id=633

84/84

