INFORME PRECS I PREGUNTES
OCTUBRE 2020 - MARÇ 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.

25/11/2020

Data ple

28/10/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

PREC
ORAL

23/09/2020

ERC

Moltes gràcies. Un primer prec que és que des d’Esquerra Republicana enviem cartes a l’Alcaldessa, ens
agradaria que aquestes cartes fossin contestades per l’Alcaldessa i no pel Sr. Fran Belver, que pensarem
finalment que és el propi alcalde.

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5412

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5411

No

28/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

També li demanem Alcaldessa quan pensa vostè posar en marxa les comissions sobre les irregularitats en la
gestió de l’estadi municipal, després de que el club ho confirmés.

També volem fer una pregunta al Sr. Cristian Alcázar i al Sr. Cris Plaza, que han estat responsables del Consell
Esportiu. Voldríem saber si en els anys 2018 i 2019 els casals d’estiu que organitza el Consell Esportiu han tingut
benefici, és a dir, si les famílies han aportat més diners dels que ha costat la realització dels casals d’estiu, i si
aquests possibles beneficis que ha tingut el Consell Esportiu en la realització dels casals s’han comunicat a
l’Ajuntament, s’han justificat, s’han fiscalitzat i també s’han auditat en el marc de la subvenció que dóna
l’Ajuntament de L’Hospitalet al Consell Esportiu.

5413

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

20/10/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5414

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

I també voldríem fer una pregunta al Sr. Cristian Alcázar, com a regidor d’esports i del Consell Esportiu en
l’anterior mandat, perquè va acomiadar al Sr. Cris Plaza amb una indemnització de 47.000 euros?

1/84

Data ple

28/10/2020

28/10/2020

28/10/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I també preguntar-li a l’Alcaldessa perquè després d’aquest acomiadament el va contractar com a assessor del
seu govern?

5415

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5416

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Sí, gràcies. Ens ha arribat que al recinte de Cosme Toda s’han trobat unes infraestructures de forns molt
singulars que cal preservar. Voldríem informació al respecte i què es pensa fer per a la seva conservació.

Després vinculada a l’anterior pregunta, sembla que la ubicació d’un d’aquests forns afecta directament a la porta
d’entrada de l’edifici de l’antiga Mistral. Als veïns i veïnes se’ls va comunicar que estaven elaborant un projecte
amb la nova ubicació de la porta d’entrada, però encara no tenen notícies i voldrien saber quan els rebran per
poder valorar-ho. Gràcies.

5417

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

2/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, gràcies. En relació a la pregunta que vam formular al Ple de maig, sobre l’ús de la llengua catalana en les
comunicacions de l’Ajuntament, vam obtenir una resposta que considerem que està incompleta.
Des del grup d’Esquerra Republicana volem aprofundir en aquesta informació i preguntem, quins són els
mecanismes que s’han establert per tal de fer complir el reglament d’ús de la llengua catalana a l’Ajuntament,
aprovat el 2006 en aquest Ple?

28/10/2020

5418

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

Quins mecanismes s’han establert per tal que els documents del diferents òrgans municipals, així com de les
regidories, siguin redactats en català?
Perquè insisteixen en elements de comunicació, com ara cartells informatius o senyalitzacions, prop de les
escoles, escrites únicament en castellà, arraconant i discriminant el català i que alhora incompleixen els articles
15 i 25 del reglament ja esmentat?
I perquè no s’ha donat resposta a la instància presentada el mes de maig per Plataforma per la llengua,
denunciant aquests fets que vulneren els drets lingüístics dels ciutadans i ciutadanes de L’Hospitalet? Fins aquí,
gràcies.

No

RESPOSTA

20/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

La primera pregunta es sobre la situación que viven desde hace ya meses los vecinos colindantes a la plaza dels
Avis en el barrio de Santa Eulalia. Están viviendo situaciones de incivismo, de falta de higiene, una situación
bastante dramática con la consecuencia de que se alarga además en el tiempo.

28/10/2020

5419

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

PP

En el Pleno de antes del verano, ya hice referencia a esta situación. Desde el equipo de gobierno se nos dijo que
se estaba trabajando en ello, que se tenía conciencia de la situación, pero a día de hoy la situación sigue siendo
prácticamente igual, sino peor que en el mes de julio.
Entonces desde el Partido Popular preguntamos qué medidas han adoptado y qué medidas van a adoptar en un
futuro inmediato para intentar solventar y garantizar no solamente la convivencia de todos los vecinos en la plaza,
sino también el descanso de los vecinos por la noche.

No

RESPOSTA

20/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

3/84

Data ple

28/10/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5420

No

28/10/2020

5421

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La segunda pregunta la voy a hacer a Maite Revilla respecto al tema del Consell Esportiu. Queremos saber
desde el Partido Popular qué cambios a nivel técnico ha llevado a cabo usted como presidenta del Consell, si se
ha destituido a alguien del equipo técnico o al director, por ejemplo, entendiendo que ahora mismo está inmerso
en un proceso judicial, si como mínimo lo ha apartado de sus funciones.

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

RESPOSTA

20/10/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

PREGUNTA
ORAL

PP
En cualquier caso, lamentamos también que cuando entramos en la página web del Consell Esportiu,
precisamente el apartado de transparencia está en construcción. Entonces si me puede usted facilitar
información, porque desde la propia web del Consell no se informa de manera transparente como
correspondería. Gracias.

23/09/2020

LHECP-ECG

Gracias Sra. Alcaldesa. Queríamos comentar que con el inicio del nuevo curso hemos podido ver en varios
centros educativos de la ciudad, aglomeraciones en las horas de entrada y salida de los centros, bastante
preocupantes por la situación sanitaria que estamos viviendo.
La pregunta es qué actuaciones o que se está pensando desde el Ayuntamiento para solventar estas incidencias.
Gracias.

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Sí, gràcies Sra. Alcaldessa. Un prec i una pregunta. Començo pel prec. Diversos veïns i veïnes ens traslladen
problemes associats a la deficient coordinació dels semàfors a la zona de Gornal i Santa Eulàlia sud.
28/10/2020

5422

No

PREC
ORAL

23/09/2020

LHECP-ECG

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Per exemple la setmana passada ens referien que pràcticament es va produir un atropellament d’una família al
carrer Natzaret, però han fet referència a diverses ubicacions. Els hi sol·licitaríem, prèvia anàlisi de la
problemàtica, l’adopció de les mesures pertinents a fi i efecte de poder posar solució al respecte.

4/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Nosaltres volem preguntar sobre si el govern municipal ha comprovat quines són les empreses de bicicleta
compartida que operen a la ciutat, perquè nosaltres hem detectat almenys tres empreses diferents que operen a
la ciutat.

28/10/2020

28/10/2020

5423

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

27/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5424

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

No

RESPOSTA

22/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Quantes d’aquestes tenen llicència? Quines accions i sancions s’han efectuat contra les que operen sense
llicència? Quines accions s’han emprès contra Mobike per no complir amb la llicència que té, i continuar deixant
abandonades bicicletes, durant els mesos de juliol, agost i setembre, sobre voreres obstaculitzant l’accessibilitat i
algunes bicicletes durant els tres mesos al mateix lloc?

També volem preguntar quina és la previsió per convocar la comissió de la bicicleta i la comissió per revisar la
mobilitat urbana que es va aprovar en el darrer Ple de juliol? Moltes gràcies.

5/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, gràcies. Una pregunta. Un cop més portem al Ple una pregunta sobre la situació del carrer Príncep de
Bergara. Ja fa dos anys de les obres per peatonalitzar aquest carrer, fer-lo de prioritat invertida, i encara ara no
s’ha resolt que la desaparició de les voreres d’alçada, sense obstacles, ha provocat una situació contrària als
objectius. Els cotxes aparquen a l’espai de les voreres i gairebé hi circulen. Els vianants ara no tenen cap espai
segur per circular, ni voreres ni per suposat el vial per on passen els cotxes. A les onze del matí de qualsevol dia
entre setmana, hi ha entre 10 i 15 cotxes aparcats.
Darrerament s’han col·locat les jardineres del carrer Roselles, que per les obres s’han traslladat suposem, però
són poques i sent insuficients, encara augmenten la pressió dels cotxes sobre l’espai de la resta de les antigues
voreres.

28/10/2020

5425

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

ERC

Aquesta situació perjudica als vianants i a les botigues, però també a la percepció general que té la ciutadania
sobre la utilitat d’aquest tipus de mesures i projectes, i s’entén perfectament la resistència que poden tenir els
ciutadans i les ciutadanes per la desaparició de les voreres tradicionals. Potser són més estretes o eren més
estretes, sí, però són més segures i estables.
Les veïnes i els veïns han expressat diverses queixes repetidament i no s’entén que encara no es resolgui, tal i
com es va acordar amb la col·locació de jardineres suficients i adequades. En cap cas la solució pot ser la
col·locació de càmeres.
Així doncs volem preguntar al govern municipal com és que no es resol correctament aquesta situació que
perjudica al veïnat de forma directa, però també al conjunt de la ciutadania envers de futurs projectes de
peatonalització o de pacificació del trànsit. Gràcies.

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Muy rápido, además el tema ya ha salido. Es sobre los malos olores que se han detectado en Bellvitge.

28/10/2020

5426

PREGUNTA
ORAL

23/09/2020

CIUTADANS

Lo único es que quería complementar a las preguntas que ha realizado Núria Lozano, cómo se ha comunicado a
los vecinos, cómo se está llevando a cabo la investigación y qué soluciones se han dado a los vecinos o qué
herramientas están dando a los vecinos para que puedan paliar este mal olor que tienen en casa.
Solo era esto, complementar lo que ha comentado Núria. Gracias.

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

6/84

Data ple

28/10/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5427

PREGUNTA
ORAL

Data

23/09/2020

Sol·licitant
Respon

LHECP-ECG

Pregunta
I continuo amb la pregunta. Aquest estiu les veïnes del barri de Bellvitge han denunciat l’existència d’estranyes
olors, que han ocasionat episodis d’irritació ocular i de vies respiratòries, fent necessària, fins i tot, assistència en
algun centre mèdic. La procedència semblava ser una indústria química en la tasca de manteniment associada a
algun producte tòxic. No obstant, l’Àrea metropolitana de Barcelona estava preparant un informe per confirmar
l’origen de les emanacions, així com el grau de toxicitat del producte.
Coneixem ja l’origen i conseqüències d’aquest fenomen? Ha entregat ja l’AMB aquest informe? En cas afirmatiu,
quin ha estat el resultat del mateix? De quina informació sobre aquests episodis de contaminació higiènica per
risc químic disposa l’Ajuntament? Moltes gràcies.

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5437

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5438

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5439

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

Sí

RESPOSTA

22/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

No

25/11/2020

25/11/2020

25/11/2020

En segon lloc, també denuncia el cos de la Guàrdia Urbana que treballa amb cascos i armilles caducades.
També volem preguntar sobre aquest procés de contractació, de compra dels nous cascos i les noves armilles,
que es demora tant en el temps.

En primer lloc, la Guàrdia Urbana reclama que se’ls realitzin proves PCR per conèixer si han estat contagiades
de Coronavirus o no, i denuncien que des de l’equip de govern municipal no se’ls dóna cap resposta sobre si els
realitzaran o no aquestes proves. Volem saber si es realitzaran o no i per quin motiu no se’ls dóna resposta.

Per últim, també denuncien, com hem vist recentment a les xarxes socials, que Guàrdia Urbana tenen 10 mesos
d’endarreriments en percepcions salarials. Volem saber quines són aquestes percepcions salarials que tenen
endarrerides i també perquè no s’han abonat a temps.

7/84

Data ple

25/11/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5440

No

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Després tinc una altra pregunta que és: veïns i veïnes del carrer Rodés ens comenten que a l’altura del carrer
Migdia amb avinguda Carrilet, hi ha una plaga de rates molt grans que es passegen pel parc de dia, especialment
a la tarda, i pugen pels bancs i els arbres. Demanem que es prenguin les mesures més adients per solucionar
aquesta plaga. Moltes gràcies.

PREC
ORAL

28/10/2020

LHECP-ECG

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

I una segona pregunta. Aquesta setmana la plataforma L’Hospitalet Verd ha iniciat una campanya per evitar que
es tali cap arbre a l’avinguda Pau Casals. L’actuació prevista per part de l’Ajuntament, emmarcada dins del Pla
director de l’arbrat, preveu la tala d’arbres en aquest carrer.

25/11/2020

5441

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

LHECP-ECG

És ben sabut que no compleixen la mateixa funció ni tenen la mateixa capacitat d’absorbir CO2, els pins que fa
molts anys que estan plantats, que aquells que es planten de nou. De fet, els nous podrien trigar fins a deu anys
en absorbir la quantitat de CO2 que absorbeixen els actuals.
Tenint en compte el dèficit d’arbrat que la nostra ciutat pateix en l’actualitat, pensa l’equip de govern replantejarse aquest pla de tala d’arbres, arran de la forta oposició que ha rebut per part de la ciutadania, o es mantindrà el
pla inicial de tallar-los i substituir-los? Moltes gràcies.

No

25/11/2020

5442

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

LHECP-ECG

Gràcies Alcaldessa. Durante este mes ha trascendido también en medios de comunicación que algunas
entidades deportivas de la ciudad, como Ingym de Santa Eulalia, corrían el riesgo prácticamente de desaparecer,
debido a que no disponen de locales o de espacios donde entrenar a causa de la pandemia, y se ven obligadas a
entrenar en la misma calle en ocasiones.
Desde el consistorio la pregunta es, si se está valorando dar solución a estas situaciones para que entidades en
esta situación, puedan disponer de un espacio municipal para poder seguir ejerciendo sus actividades deportivas.

No

RESPOSTA

24/11/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

8/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros volvemos a insistir en una pregunta que hicimos el mes pasado, que hemos
obtenido respuesta, pero atendiendo a los comentarios de los vecinos de la calle Comercio, siguen insistiendo en
buscar soluciones a la dramática situación que están viviendo diariamente en la plaza de los Avis.

25/11/2020

PREC
ORAL

28/10/2020

PP

RESPOSTA

11/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5444

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

25/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5445

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

5446

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

25/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5443

No

25/11/2020

28/10/2020

25/11/2020

Entonces nosotros desde el Partido Popular lo que queremos es saber, a pesar de que sabemos que nos han
respondido que se están haciendo y llevando a cabo medidas, los vecinos insisten en reclamar, también por
parte de la Generalitat, celeridad a la hora de solucionar el problema y por tanto desde el PP les pedimos, más
que una pregunta sería un ruego, que se coordinen con la Generalitat de Cataluña para intentar solucionar lo
antes posible dicha situación. Gracias.

Moltes gràcies Alcaldessa. Diferents preguntes. La primera és que voldríem saber com es troba el projecte
d’instal·lació d’ascensors del barri de Bellvitge de la nostra ciutat.

També en el tema dels Blocs Ciutat Comtal, es va dir des del govern que es faria una reunió amb els veïns del
Blocs Ciutat Comtal a principis d’octubre. Som a finals d’aquest mes i encara no s’ha produït aquesta reunió.
Volem saber si la pensen fer en els propers dies o quan la pensen fer.

També voldríem preguntar sobre quan pensen portar a aquest plenari, per a la seva aprovació, el contracte
programa de mitjans de comunicació. Un contracte programa de mitjans de comunicació que era pel 2019 i 2020,
i som a finals del 2020 i encara no ha passat per aquest Ple, tot i que s’ha aprovat pels diferents consells de
mitjans de comunicació, pel consell de La Farga.

9/84

Data ple

25/11/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5447

PREC
ORAL

Data

28/10/2020

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
I també a la senyora regidora d’esports, que és la presidenta del Consell Esportiu, que ens nega informació quan
li demanem com a regidora. Avui ha dit que té les portes obertes del Consell Esportiu per a què puguem accedir
a tota la documentació. Des d’aquest grup li hem enviat burofax a tots els membres del Consell Esportiu, no hem
tingut resposta.
Esperem que aquestes preguntes que vostè no respon per escrit, les pugui respondre quan nosaltres anem al
Consell Esportiu durant els propers dies, perquè li hem tornat a enviar un burofax demanant poder accedir a tota
la documentació que li hem demanat des del mes de juny.

RESPOSTA

24/11/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

PREC
ORAL

28/10/2020

ERC

RESPOSTA

25/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5449

PREGUNTA
ORAL

28/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

25/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

No

25/11/2020

5448

No

25/11/2020

28/10/2020

5450

No

I finalment li tornem a demanar Alcaldessa que creï aquella comissió per tal d’esbrinar les possibles irregularitats
en la gestió de l’estadi municipal de la Feixa Llarga.

I què pensa fer també l’Ajuntament de L’Hospitalet per tal de reobrir la ràdio local, Ràdio L’Hospitalet, una moció
que es va aprovar al 2015. Som al 2020 i encara no s’ha posat en marxa cap tipus de mecanisme per recuperar
Ràdio L’Hospitalet.

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa per l’estat del mobiliari del parc de la Remunta (Adjuntem
imatge).

PREGUNTA
ESCRITA

16/09/2020

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

ERC
1. Coneix el govern municipal l’estat d’aquest mobiliari?
2. Quan pensa el govern municipal reparar els desperfectes?

10/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns i veïnes del carrer del Tel·luri del barri de Sanfeliu ens han expressat la seva queixa per l’estat de
l’espai sense edificar que hi ha en aquell carrer, on s’acumulen les deixalles i que en els darrers temps esta sent
utilitzat per diverses persones per acampar en diverses furgonetes.

28/10/2020

5451

PREGUNTA
ESCRITA

16/09/2020

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix aquesta situació el govern municipal?
2. Quina actuació té pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?

No

RESPOSTA

21/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Alguns veïns i veïnes de la zona del parc de la Remunta ens han expressat la seva queixa per la proliferació de
rates en diversos trams del carrer Joan Garcia Nieto en el límit de la ciutat de l’Hospitalet.
28/10/2020

5452

PREGUNTA
ESCRITA

16/09/2020

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix aquesta situació el govern municipal?
2. Quina actuació té pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?

No

RESPOSTA

23/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

11/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns i veïnes del barri de Bellvitge fa temps van queixar-se sobre les males olors provocades per un
dipòsit en una empresa de la zona industrial. Aquest dipòsit ja s’ha buidat però encara està pendent de netejar-se
totalment.

28/10/2020

5453

No

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

PREGUNTA
ESCRITA

21/09/2020

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

ERC
1. Quines són les accions tècniques i legals que ha realitzat l’ajuntament sobre aquest tema?
2. Quina data hi ha fixada per a la finalització total de les operacions de buidat i neteja del dipòsit causant de les
males olors?
3. Quin és el grau de toxicitat al que han estat exposats els veïns de l’Hospitalet durant tot aquest temps?
4. Existeixen alguna mena d’informes, estudis tècnics i/o anàlisis realitzats sobre el mencionat dipòsit?

Alguns veïns i veïnes del carrer Prat de la Manta del barri de Santa Eulàlia ens han expressat la seva queixa per
l’increment de les males olors en el carrer i en les seves vivendes, a causa del mal drenatge del clavegueram.
També han indicat que han proliferat les aparicions d’insectes, com ara les paneroles, en les cases.
28/10/2020

5454

PREGUNTA
ESCRITA

21/09/2020

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Coneix aquesta situació el govern municipal?
2. Quina actuació té pensat dur a terme el govern municipal per a resoldre la situació?

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

12/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

28/10/2020

5455

PREGUNTA
ESCRITA

21/09/2020

ERC

1. La gran majoria de ciutats han autoritzat als clubs de futbol celebrar partits al seu estadi amb públic sempre
que compleixin els protocols i mesures de seguretat per la Covid-19. Per quin motiu als camps de futbol de la
nostra ciutat no es deixa entrar al públic complint les recomanacions i mesures de les autoritats sanitàries?
2. Per què des de l’Ajuntament s’autoritzen esdeveniments culturals segurs i no s’autoritza l’entrada de públic
als estadis seguint les mesures sanitàries i promovent l’esport segur?
3. Quines ajudes ha donat l’Ajuntament als clubs esportius per fer front a la crisi de la COVID19?

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

En atenció a les queixes i molèsties presentades pels veïns i veïnes dels barri de Sanfeliu en relació a la manca
d’il·luminació en el carrer Riera del Canyet (núm. 7) atès uns desperfectes en els fanals, el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana vol saber:
28/10/2020

5456

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

1.
2.
3.
4.
5.

Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona? Quina resposta se’ls ha donat?
Quin ha estat l’origen de la manca ’il·luminació?
Quines mesures s’han aplicat o s’han previst aplicar per tal de donar solució al problema?
Quan està previst realitzar les reparacions oportunes per tal de donar solució al problema?

13/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a les qüestions presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les Planes, adjuntant les
següents imatges:
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

28/10/2020

5457

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

1. Per quins motius s’ha procedit al tancament del parc situat al carrer de Primavera, en el tram comprès entre
el carrer d’Enginyer Moncunill i el carrer Florida?
2. Com s’ha informat als usuaris del tancament del parc? Existia algun tipus de senyalització?
3. Veient la segona fotografia es comprova que el tancament no és efectiu, perquè el parc segueix sent utilitzat.
Quins mecanismes s’han activat per informar als infants i les famílies del seu tancament?
4. Encara que el parc estigui tancat, es procedeix de manera habitual a la seva neteja i desinfecció?

Alguns veïns i veïnes del carrer de Rosell ens han fet arribar queixes per problemes relacionats amb l’arbrat i la
proximitat amb els habitatges, agreujats especialment durant els mesos d’estiu per la necessitat de tenir les
finestres obertes.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
28/10/2020

5458

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

1. Quines intervencions de manteniment i cura s’han realitzat sobre l’arbrat del carrer de Rosell, en concret en el
situat entre els números 2 i 8 del mateix?
2. Quines intervencions de manteniment i cura es té previst realitzar, i quan està previst fer-ho, sobre l’arbrat
d'aquest tram de carrer?
3. Quines intervencions de manteniment i cura s’han realitzat sobre l’arbrat d’aquest tram de carrer en els
darrers quatre anys?

14/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del districte II ens han fet arribar la seva preocupació per l'estat de les fonts que encara queden als
barris de Collblanc i de la Torrassa, però que es pot fer extensiva a les de la resta de la ciutat. Tal com
s'evidencia i denuncien els veïns i veïnes, aquests elements acumulen brutícia, i moltes d'elles presenten
oxidació, pèrdua d'aigua, líquens i eflorescències, i fins i tot parts separades i que poden suposar un perill, per
talls o intoxicacions, per la gent i especialment els infants. Algunes d'elles s'han eliminat.

28/10/2020

5459

No

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2020

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

ERC
1. Quin és la relació actualitzada de les fonts existents al districte II, així com de la resta de la ciutat?
2. Quines s'han eliminat, i per quin motiu?
3. Quina és l'antiguitat de cadascuna?
4. Quin tipus d'intervencions, de neteja i/o manteniment, s'efectuen sobre aquests elements, i amb quina
periodicitat?
5. Quan va ser la darrera intervenció efectuada sobre cadascuna de les fonts del districte II?
6. Existeix algun pla de conservació i restauració d'aquests elements?

15/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
A l’inici del curs escolar, l’Ajuntament de l’Hospitalet va anunciar en premsa la posada en marxa d’un pla de
mobilitat que preveu la creació d’illes saludables i segures entorn dels centres educatius de la ciutat.
De moment, tal com han denunciat alguns AMPA/AFA de la ciutat, aquestes mesures s’han concretat en
proporcionar una tanca, que els conductors retiren per seguir circulant sense cap més conseqüència.
A més, al mes de juny ja es van anunciar talls de carrers que, a més de només fer-se durant tres caps de
setmana, es van fer principalment en zones sense pressió demogràfica ni manca d’espai, com Cobalt o Joan
Carles I. Malauradament, tal com va poder comprovar aquest grup, en la majoria dels trams tallats ni tan sols es
van respectar els talls per la manca de mesures i de voluntat de fer-les efectives, ni cap pla per consolidar-les.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

28/10/2020

1. Considera suficient el govern municipal una tanca per tal de reduir el trànsit al voltant de les escoles, per fer
segures les entrades i sortides?
2. Quants efectius de Guàrdia Urbana ha mobilitzat el govern i en quins punts, per fer segures les entrades i
sortides a les escoles?
3. Davant les queixes presentades per algunes AMPA/AFA, quina resposta i noves mesures donarà el govern
municipal?
4. Quantes queixes ha rebut l'Ajuntament per part d'escoles, AMPA i AFA sobre els talls de carrers?
5. S'han interposat multes i/o sancions per no respectar els talls de carrer entorn les escoles? En cas negatiu,
per quin motiu no s'ha fet?
6. Com s'ha informat als usuaris i altres tipus de serveis de l'entorn de les escoles afectats pels talls de carrer, i
quines indicacions s'han donat?
7. Quins són els criteris pels quals l'Ajuntament va decidir fer els talls de trànsit en els trams seleccionats al mes
de juny?
8. Quines mesures va aplicar el govern municipal per fer efectius aquests talls de carrer al mes de juny?
9. Considera suficients el govern municipal aquestes mesures?
10. Hi ha previsió d'efectuar nous talls de carrers en zones amb alta pressió demogràfica i manca d'espai, tal
com estan fent altres ciutats del nostre entorn?
11. En cas afirmatiu, amb quins criteris s'han dissenyat aquests nous talls?

5460

PREGUNTA
ESCRITA

01/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

27/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

16/84

Data ple

28/10/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5461

PREGUNTA
ESCRITA

Data

05/10/2020

Sol·licitant
Respon

ERC

Pregunta
En atenció a les qüestions presentades per veïns i veïnes dels carrers Pedraforca i Collserola, al barri de la
Florida, pel mal estat dels bancs ubicats a la cantonada dels dos carrers, així com a la falta d’un arbre, tot i
existir-hi l’emplaçament, que provoca l’aparcament de vehicles envaint l’espai per vianants el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
2. Quines actuacions es tenen previst realitzar?
3. En quin termini es preveu realitzar aquestes actuacions?

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

En relació amb les mesures adoptades per pal·liar la COVID-19 i el seu grau de compliment:

28/10/2020

1. Quins mecanismes s’han programat a l’Hospitalet per tal de garantir el compliment de les mesures
decretades per lluitar contra la COVID-19 des de l’inici de l’estat d’alarma fins al moment actual?
2. Quins mitjans de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet s’han organitzat per garantir-ne aquest compliment des de
l’inici de l’estat d’alarma fins al moment actual?
3. Com s’han organitzat aquests mitjans de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet?
4. Quantes sancions, desglossades per mesos, ha interposat la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet per l’ús
incorrecte o per no dur mascareta quan pertoca?
5. Quantes identificacions o avisos, desglossades per mesos, han realitzat la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet per
l’ús incorrecte o per no dur mascareta quan pertoca sense haver interposat denúncia?
6. Quantes sancions ha interposat la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet als bars i restaurants per incompliment de
la normativa?
7. Quantes d’aquestes denúncies, desglossades per mesos, han estat interposades després d’avisos i
denúncies per part de ciutadans i ciutadanes?
8. Quants avisos i notificacions s’han comunicat als bars i restaurants per incompliment de la normativa sense
haver interposat denúncia?
9. S’ha fet seguiment del compliment de les mesures a aquests bars i restaurants que han estat advertits de
l’incompliment? En cas afirmatiu, com s’ha realitzat?
10. Quantes sancions, desglossades per mesos, s’han interposat per incomplir el màxim de persones que
poden reunir-se?
11. Quants avisos i notificacions s’han comunicat als ciutadans i ciutadanes per incompliment de la normativa
sobre el nombre màxim de persones reunides, sense haver interposat denúncia?
12. Com s’han detectat aquestes infraccions? On s’han detectat aquestes infraccions?

5462

PREGUNTA
ESCRITA

06/10/2020

ERC

Sí

RESPOSTA

27/11/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

17/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a les queixes presentades pel Club Petanca Mediterrani, del barri de Bellvitge, des del Grup Municipal
d’Esquerra Republicana vol saber:
1. Tal i com va ser aprovat, està previst realitzar unes obres de modificació de les pistes del Club Petanca
Mediterrani per tal d’acollir unes instal·lacions estudiantils a la zona. Quan està previst que s’iniciïn aquestes
actuacions? En quina fase del procediment ens hi trobem?
2. Té l’Ajuntament coneixement de l’estat de degradació dels bancs i de les reixes de l’espai?
3. Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes per tal de donar solució a aquestes
problemàtiques que es fan paleses amb les imatges anteriors? En cas afirmatiu, en quin termini?
4. Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec i es responsabilitza de la poda d’arbres de l’espai?
5. Per quin motiu l’Ajuntament no es fa càrrec del manteniment i la neteja de la zona que ocupa el Club Petanca
Mediterrani?
6. Coneix l’Ajuntament l’estat de degradació d’algunes de les pistes de petanca del Club?

28/10/2020

5463

PREGUNTA
ESCRITA

06/10/2020

ERC

7. Té previst l’Ajuntament fer les reparacions i substitucions oportunes per tal de donar solució a aquestes
problemàtiques que es fan paleses amb la imatge anterior? En cas afirmatiu, en quin termini?
8. Coneix l’Ajuntament els problemes d’accessibilitat que presenta l’espai Club Petanca Mediterrani, així com
les deficiències del terreny que afecten a la seguretat dels usuaris i usuàries de l’espai?
9. Quan es té previst fer el canvi de fanals per millorar l’enlluernament, alhora que s’utilitzen LED?
10. Coneix l’Ajuntament el problema que existeix a les instal•lacions que afecta als banys i al drenatge dels
mateixos? En cas afirmatiu, quines mesures estan previstes realitzar per tal de donar-ne solució?
11. Pel que fa a l’equipació del Club de Petanca Mediterrani, el Govern Municipal va comprometre’s a assumir
el cost de les samarretes i suadores, tanmateix, no han rebut encara cap resposta quan aquesta ha estat
reclamada. Quan té previst l’Ajuntament i el Govern Municipal respondre a les demandes del Club?
12. Com s’informa al Club de Petanca Mediterrani, així com a la resta d’entitats esportives de petanca, sobre les
subvencions que es convoquen?
13. Existeix algun tipus de subvenció que les diferents regidories atorguin als clubs de petanca de l’Hospitalet?
Sota quins criteris?

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

18/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El 1992 l’Hospitalet va ser seu olímpica de Beisbol. Una vegada finalitzats els Jocs Olímpics de Barcelona 1992,
l’estadi fou escenari dels partits del Club Beisbol Hèrcules l’Hospitalet.
L’any 1999 l’equip de govern de l’Hospitalet va decidir reconvertir l’estadi de Beisbol en un Estadi de Futbol.
El club Beisbol Hèrcules de l’Hospitalet es va desplaçar a uns terrenys de la zona esportiva Feixa Llarga amb el
compromís de l’equip de govern de garantir unes instal·lacions i espais dignes per poder desenvolupar la seva
tasca esportiva. D’ençà del 1999 el nou estadi de Beisbol té grans deficiències com a estructura esportiva i
manca d’inversió per part de l’Ajuntament de l’Hospitalet.

28/10/2020

5464

PREGUNTA
ESCRITA

13/10/2020

ERC

El divendres 6 de maig de 2016 l’Ajuntament va anunciar la remodelació del camp de beisbol, convertir-lo en un
equipament multiesportiu amb Beisbol, softbol i futbol americà. La inversió anunciada per l’equip de govern era
de dos milions d’euros. A data d’avui el projecte i les obres encara no han començat, per això, aquest grup
municipal li pregunta al govern:
1. Quan pensa executar l’equip de govern de la ciutat el projecte anunciat el 2016?
2. Quins terminis té previst l’equip de govern per realitzar el nou equipament multiesportiu Beisbol, softbol i futbol
americà?
3. L’equip de govern té previst una comissió per tal de definir el projecte i fer un seguiment i execució de les
obres amb el club Beisbol Hèrcules l’Hospitalet i el club de futbol americà Pioners l’Hospitalet?
4. Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per promoure el Beisbol i el futbol americà a la nostra
ciutat?

No

RESPOSTA

28/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

19/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos de los diferentes barrios de la Ciudad se quejan de los constantes botellones que se llevan cabo,
especialmente durante el fin de semana a partir del cierre de los bares de la ciudad.
Por ejemplo, en la Plaza Milagros Consarnau, los vecinos se quejan que al cerrar las terrazas de la Plaza, grupos
de jóvenes empiezan su particular fiesta al aire libre haciendo botellón hasta altas horas de la madrugada.

28/10/2020

5465

PREGUNTA
ESCRITA

28/09/2020

PP

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
-

No

¿Existe algún operativo especial contra el botellón?
¿Se ha sancionado por este motivo?
¿Cuántas sanciones se han impuesto?
¿Cuántas se han cobrado?

RESPOSTA

23/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

28/10/2020

5466

PREGUNTA
ESCRITA

28/09/2020

PP

¿Cuántas concesiones tiene otorgadas el Ayuntamiento a locales/espacios de restauración que están situados
dentro de los espacios municipales (espacios deportivos, Casals de Gent Gran, etc.? Solicitamos el detalle de las
mismas, añadiendo fecha de inicio y fecha de finalización de la concesión, así como el detalle de si ha sido
concedida a un particular o a una entidad.
¿En qué casos el gestor de la entidad es además el gestor del espacio de restauración? Solicitamos detalle de
los mismos.
¿Qué procedimientos administrativos se sigue para dicha concesión? ¿Qué criterios son necesarios para poder
acceder? ¿Cómo y dónde se publicita dicha oferta?

Sí

RESPOSTA

25/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

20/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Cuántas licencias de actividad otorgó este Ayuntamiento en el año 2019? Solicitamos el detalle de números de
licencias provisionales y definitivas.

28/10/2020

5467

PREGUNTA
ESCRITA

02/10/2020

PP

¿Cuántas licencias de actividad ha otorgado este Ayuntamiento en lo que llevamos de año 2020? Solicitamos el
detalle de números de licencias provisionales y definitivas.
¿Cuántas licencias de actividad se han denegado? Por qué motivos.
¿Cuántas licencias de actividad provisional se han otorgado pero finalmente se han denegado la licencia
definitiva?
¿Cuántas licencias de actividad quedan pendientes de otorgar la licencia definitiva a fecha de hoy?
¿Cuánto tiempo transcurre entre el permiso provisional y el permiso definitivo?

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

21/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
¿Qué número de viviendas en régimen de alquiler social, gestionadas por la Generalitat de Cataluña, existen
actualmente en L’Hospitalet? ¿Tiene constancia el Ayuntamiento que haya viviendas desocupadas?

28/10/2020

5468

PREGUNTA
ESCRITA

02/10/2020

PP

¿Qué número de viviendas en régimen de alquiler social, gestionadas por el Ayuntamiento de L’Hospitalet,
existen actualmente en L’Hospitalet? ¿Hay actualmente alguna vivienda desocupada?
¿Cuántas personas/familias se han beneficiado de la bolsa de mediación de alquiler social que se gestiona desde
la Oficina Municipal de Vivienda?
¿Cuántas solicitudes por parte de arrendatarios han vivido en los años 2018, 2019 y en lo que llevamos del año
2020?
¿Cuántos propietarios han solicitado la intermediación de la Oficina Municipal de Vivienda en los años 2018,
2019 y en lo que va del año 2020?

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

22/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esta regidora y su grupo municipal han recibido un correo de un ciudadano de L’Hospitalet que reproducimos a
continuación:

28/10/2020

5469

PREGUNTA
ESCRITA

05/10/2020

PP

“Supongo que el motivo por el cual existen en nuestras calles esas hileras horrendas de contenedores de basura
son para mantener el espacio público limpio, mantenernos saludables y evitar la contaminación ambiental, entre
otras. Mediante este correo le adjunto fotos de cómo se encuentra los contenedores de basura, día sí, día
también, producido por los incívicos y por la gente que constantemente están buscando objetos en la basura así
como por los incívicos que se colocan en la plaza Francesc Macià para beber y que cuando tienen ganas de
miccionar lo realizan entre los contenedores. Todo esto, junto con los malos olores que se producen en verano,
ha sido denunciado en numerosas ocasiones a este Ayuntamiento sin que, a la vista está, se haya solucionado el
problema ¿Cree que los contenedores están cumpliendo su principal objetivo de aportar beneficios tanto para la
salud como para la higiene pública? Gracias.”
Por todo ello solicitamos
CONOCER:
¿Los contenedores están cumpliendo su principal objetivo de aportar beneficios tanto para la salud como para la
higiene pública?

No

RESPOSTA

26/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

Esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:

28/10/2020

5470

No

Si el ayuntamiento dispone de rastreadores, En caso afirmativo:

PREGUNTA
ESCRITA

07/10/2020

RESPOSTA

23/10/2020

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

Acta de ple:

28/10/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS5t9jg6zaZ9tyv2zQjaRki9nS9WZFOllHEqazB

PP
•
•
•
•
•

Cuantos rastreadores tiene.
Desde que fecha.
Cuantos PCR se han realizado desglosado por meses.
A que colectivos iban dirigidos estos PCR.
Que previsión de rastreadores y PCR se tiene hasta final de año.

23/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Ja són onze persones en llibertat amb càrrecs greus en el cas del
Consell Esportiu. Avui el Parlament de Catalunya ha aprovat la compareixença de l'alcaldessa,
també del Sr. Cristian Alcázar i del Sr. Cris Plaza, que es troben en llibertat amb càrrecs per
presumptes irregularitats en el cas del Consell Esportiu.

23/12/2020

PREC
ORAL

25/11/2020

ERC

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5472

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5473

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5471

No

23/12/2020

23/12/2020

Des d'Esquerra Republicana de Catalunya esperem que l'alcaldessa i els regidors donin
explicacions al Parlament de Catalunya, però també esperen que d'una vegada per totes donin
explicacions en aquest Ple i actuïn amb transparència. Per tant, li demanem una vegada més
que actuï amb transparència en el cas del Consell Esportiu i doni explicacions en aquest plenari
que és on ha de donar també explicacions a tots els ciutadans i ciutadanes.

També voldríem fer una pregunta referent als terrenys que es van cedir al Circ du Soleil, que
s'ha trobat en suspensió de pagaments i quina utilitat li volen donar des de l'equip de govern a
aquests terrenys.

També voldríem saber de l'equip de govern, hem vist que el Centre de Medicina Xina que tenia
projectat, ha quedat en paper mullat. I què pensa fer l'equip de govern a l'antiga fàbrica tèxtil
Godó Trias.

24/84

Data ple

23/12/2020

23/12/2020

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Finalment voldrien també saber com es troba el projecte de la Casa de la Cultura popular
catalana, si ja s'ha consensuat amb les diferents entitats i si s'ha consensuat, quin és el termini
per poder executar aquesta obra i perquè la nostra ciutat pugui tindre aquest centre de cultura
popular catalana que tants anys han reivindicat les entitats de la nostra ciutat.

5474

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

18/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5475

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

16/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5476

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

LHECP-ECG

Dos preguntas, la primera es si se plantea la peatonalización de algunas
calles, los fines de semana, para el uso y disfrute de los vecinos y vecinas y contribuir así al
complimiento de las distancias de seguridad que requiere la lucha contra la pandemia.

La segunda, es en forma de pregunta aunque puede ser más bien una petición, igual que la
anterior también, y es para preguntar al Gobierno si existe la posibilidad de crear un canal
comunicativo con las diferentes entidades que integran la red vecinal de protección del
patrimonio, donde se comunique toda la intervención municipal respecto el patrimonio de la
ciudad.
Si es posible a fin de cuentas la creación de un modelo comunicativo integral que recoja todas
las intervenciones municipales que tienen que ver con la protección del patrimonio de la ciudad.
Gracias.

RESPOSTA

18/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5477

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

18/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

No

23/12/2020

En primer lloc, quants diners ha rebut l'Ajuntament de l'Hospitalet del Pacte d'estat contra la
violència de gènere? i en quins projectes i entitats s'han destinat aquests diners?

25/84

Data ple

23/12/2020

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En segon lloc, sobre el pàrquing descontrolat que s'està produint al camí d'accés a Can Trabal.
Imaginem que potser és per necessitats de l'hospital però també voldríem demanar, si no és
possible, qualsevol altra opció, com per exemple, aquest espai que va ser destinat al Circ du
Soleil, perquè és una imatge que degrada el patrimoni que representa Can Trabal, al propi
hospital i també a la ciutat de l'Hospitalet.

5478

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

16/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5479

No

I finalment un prec que volia també fer a la senyora Alcaldessa en les seves funcions de
mediadora, diguéssim, o de reguladora, una mica del Ple i és demanar si com avui, tots els
plens d'aquest Ajuntament, poguessin ser lliures de violència masclista i de qualsevol forma de
violència, perquè avui hem gaudit d'un clima en el Ple que jo crec que té molt a veure amb el fet
de que no ha existit el que sovint ens trobem que són aquestes desqualificacions i insults, fins i
tot, i moltes vegades, comentaris masclistes. Gràcies.

PREC
ORAL

25/11/2020

ERC

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

26/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gràcies Sra. Alcaldessa. Jo volia fer una pregunta respecte al poliesportiu del gasòmetre, el de
Santa Eulàlia.

23/12/2020

5480

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

ERC

Com a conseqüència de l'aprovació inicial del Pla Especial, per part del Ple del mes passat,
se'ns han adreçat veïns afectats directament per aquest projecte, explicant que no van tenir cap
coneixement del procediment d'informació pública del passat mes de juny. Aquest procediment,
es va fer el mes de juny d'aquest any, tot just, després del primer confinament del COVID-19,
en ple estat d'alarma.
Aquests veïns han explicat que a principis d'any van tenir reunions a la regidoria on van
demanar informes de primera mà i els hi van dir que se'ls faria arribar. Llavors, la pregunta és
quin seria el mecanisme o instrument que utilitzarà aquest Ajuntament, per tal que a partir
d'ara, el veïnat afectat tingui un coneixement efectiu de l'estat del procediment i pugui participar
en el projecte, garantint així, un procediment transparent i participatiu i també de consens amb
tots aquests veïns i amb totes les associacions. Moltes gràcies.

No

23/12/2020

5481

No

RESPOSTA

18/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

Gràcies, jo faré un prec. Estem a punt d'acabar el Ple i encara queden respostes, per part
d’algun regidor, per donar respostes a alguna de les preguntes que hem formulat ja sigui de
manera oral o han estat registrades al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament.

PREC
ORAL

25/11/2020

RESPOSTA

16/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

ERC
Sí que faria un prec al govern municipal, sobretot, a l'àrea de Seguretat i Convivència que
revisés quines són les preguntes que té pendents i les respongués amb la major brevetat
possible, fent un correcte ús i una correcta interpretació de la diferent normativa municipal.

27/84

Data ple

23/12/2020

23/12/2020

23/12/2020

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La primera referida a la situación que viven los vecinos de la calle Comercio en relación a una situación que
venimos preguntando en los últimos plenos, la Plaça dels Avis, temas de incivismo i demás, saber cómo está la
situación a
día de hoy y qué avances ha habido, en cualquier caso, respecto al Pleno anterior.

5482

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

PP

No

RESPOSTA

14/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

La segunda pregunta, es saber si por parte del área de seguridad ciudadana se nos informa
que han habido cuatro agentes que han dado resultado positivos en COVID y por tanto,
queremos saber si desde el área o desde cualquier área del Ayuntamiento, se va a proceder a
hacer PCR al turno de noche que es el que sufre estos positivos, para saber la afección del
resto de la plantilla.

5483

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

PP

No

RESPOSTA

22/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

En tercer lugar, queríamos preguntarle a la Sra. Maite Revilla, en el Pleno anterior, nosotros presentamos una
moción respecto al tema del Consell Esportiu. Se puso a disposición del grupo popular, nosotros presentamos
una petición con una serie de preguntas y documentación que queríamos conocer. La semana pasada se nos
contestó que se estaba
recopilando la información y que próximamente se nos va iba a convocar y entonces queríamos saber de cuánto
tiempo estamos hablando, porque teniendo en cuenta que venimos del Pleno pasado, pues para saber cuánto
tiempo vamos a tener la posibilidad de ver esos expedientes que hemos pedido. Gracias.

5484

PREGUNTA
ORAL

25/11/2020

PP

No

RESPOSTA

22/12/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

PREC
ORAL

25/11/2020

ERC

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5485

No

I també li demanem novament en aquest ple que posi en marxa la comissió per tal d'esbrinar
les irregularitats en la gestió de l'estadi municipal de la Feixa Llarga.

28/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns de l’Av. Vilanova a l’alçada del numero 42 del barri del Gornal ens han manifestat la seva queixa
per l’estat de les voreres i de les males herbes que creixen des de fa temps (Adjuntem imatge).

25/11/2020

5486

No

El Grup Municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al Govern Municipal:

PREGUNTA
ESCRITA

20/10/2020

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

ERC
1.
2.
3.
4.

Té coneixement d’aquest problema el govern municipal?
Quina és la freqüència amb la que netegen les males herbes al barri del Gornal?
Quan pensen netejar les males herbes d’aquesta zona?
Quines accions té previst realitzar l’equip de govern per a evitar que aquesta situació es torni a donar?

En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes dels barris de la Florida i les Planes per la
poca llum que hi ha al carrer Diògenes per la nit, el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:
25/11/2020

1.
2.
3.
4.
5.

Coneix el Govern Municipal aquesta problemàtica?
Han existit queixes per part dels veïns i veïnes de la zona?
Hi ha previst un canvi en els fanals de la zona, que actualment són a les façanes dels edificis?
Està previst canviar l’actual sistema d’·luminació per llums LED? En cas afirmatiu, en quin termini?
Es preveuen properament treballs de poda que puguin pal•liar la problemàtica?

5487

PREGUNTA
ESCRITA

20/10/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

29/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Xavier Mombiela i Quintero, Regidor del Grup Polític d’Esquerra Republicana de Catalunya, d’acord amb allò que
disposa l’article 55 del Reglament del Ple de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat, presenta al Registre
General la següent pregunta, a fi efecte de que sigui contestada en el proper Ple ordinari.

25/11/2020

5488

PREGUNTA
ESCRITA

06/11/2020

ERC

En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació a les problemàtiques
que es desprenen de les següents imatges del carrer 1r de Maig:
1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
2. Estan previstes actuacions per reparar el paviment aixecat?
3. En quin termini està previst realitzar les actuacions?

No

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació a les problemàtiques
que es desprenen de les següents imatges del carrer Botànica:

25/11/2020

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

Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?
Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del carrer en qüestió?
En quin termini està previst realitzar les actuacions?
Són coneixedors els/les responsables de serveis socials que hi ha persones sense sostre que són a la zona?
Quines actuacions i intervencions s’han dut al respecte?

5489

PREGUNTA
ESCRITA

06/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

30/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant diferents preocupacions i problemàtiques rebudes per aquest Grup Municipal, volem saber les següents
dades:

25/11/2020

1. Quines han estat les compres realitzades en l’últim any per tal de proveir material (com ara cascos, armilles,
uniformes...) al cos de la Guàrdia Urbana?
2. Quin cost han tingut aquestes compres realitzades en l’últim any, desglossades per conceptes?
3. Les compres d’aquest tipus de material, responen a la previsió realitzada ex ante?
4. Quins són els mecanismes que s’estableixen per realitzar una correcta previsió per a la compra de materials?
5. Quantes queixes han estat rebudes pels treballadors i treballadores de la Guàrdia Urbana per no rebre el
material necessari a temps?
6. Les queixes relacionades amb les botes i sabates en mal estat denunciades pels treballadors i treballadores
són generalitzades?
7. Quants controls preventius per detectar conductors sota l’efecte de l’alcohol i drogues s’han realitzat en l’últim
any?
8. Com s’han organitzat aquests controls? En quins punts s’ha portat a terme i en quines franges horàries?
9. Quantes sancions s’han interposat arran d’aquests controls?
10. Quantes actuacions de la Guàrdia Urbana han acabat en baralles en l’últim any?
11. En quantes d’aquestes actuacions hi ha hagut agents de la Guàrdia Urbana lesionats?
12. Quines són les formacions que reben els treballadors i treballadores del cos de la Guàrdia Urbana?
13. Aquestes formacions són especialitzades en relació al seu lloc de treball?
14. Quantes formacions han rebut en l’últim any? Quines han estat?
15. Amb quina freqüència els treballadors i treballadores del cos de la Guàrdia Urbana realitzen pràctiques de
tir?
16. Sota quins criteris s’organitzen aquestes pràctiques i sota quins criteris s’organitzen i es temporalitzen?

5490

PREGUNTA
ESCRITA

10/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

31/84

Data ple

25/11/2020

25/11/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Quines eren les línies fonamentals de l’acord signat amb Guàrdia Urbana per liquidar els endarreriments a 60
dies, formalitzat fa aproximadament un any i mig?
2. Per quins motius es denuncia que aquest acord no s’ha complit?
3. Per quins motius no s’ha complert aquest acord?
4. S’ha traslladat als treballadors i treballadores el motiu pel qual no s’ha complert l’acord i quins han estat els
motius?
5. En cas afirmatiu, s’ha arribat a algun consens per tal de minimitzar l’impacte de l’incompliment de l’acord?
6. Està previst el reconeixement de la feina feta per part dels serveis essencials de l’Ajuntament?
7. S’ha previst fer aquest reconeixement a través d’alguna gratificació salarial, com han fet ajuntaments com el
de Sant Cugat?

5491

PREGUNTA
ESCRITA

10/11/2020

ERC

Sí

RESPOSTA

22/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

1. Quines són, actualment, les funcions de la Unitat Especial d’Intervenció en matèria de Convivència i Civisme
de la Guàrdia Urbana?
2. Quants agents formen part d’aquesta Unitat? Quants agents hi havia inicialment a la Unitat?
3. En cas que el nombre d’agents a la Unitat hagi disminuït, quins han estat els motius? Per què no hi ha hagut
reposició a la Unitat Especial?
4. En quantes actuacions o intervencions ha participat la Unitat Especial en els últims 10 mesos?
5. Quin futur preveu el govern municipal per la Unitat d’Especial d’Intervenció?

5492

PREGUNTA
ESCRITA

10/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

32/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En atenció a les queixes i molèsties presentades per veïns i veïnes de l’Hospitalet en relació a les problemàtiques
que es desprenen de les següents imatges del carrer Motors:

25/11/2020

1. Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
2. Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques relacionades amb la seguretat i la neteja del
carrer?
3. Amb quina freqüència es neteja i es fa el manteniment corresponent del carrer en qüestió?
4. Per quin motiu hi ha aquest tipus de vegetació a la via pública?
5. En quin termini està previst realitzar les actuacions?
6. Quines actuacions i intervencions s’han dut ja al respecte?

5493

PREGUNTA
ESCRITA

11/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

El passat dissabte 14 de novembre, després de comunicar una incidència mitjançant l’aplicació de Seguretat
Ciutadana de la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet, se’m va informar de manera telefònica que l’aplicació havia
quedat col·lapsada atès el meu registre, per aquest motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

25/11/2020

1. Quins motius van portar al col•lapse de l’aplicació el passat 14 de novembre de 2020?
2. Quantes incidències es van rebre per l’aplicació de Seguretat Ciutadana el passat 14 de novembre de 2020?
3. Quant de temps va durar el col•lapse de l’aplicació? Com va ser solucionat?
4. És freqüent que l’aplicació es col•lapsi quan s’envien incidències? Quins són els motius?
5. Quin és el protocol d’actuació quan aquesta aplicació es col•lapsa?
6. Com s’informa als ciutadans i ciutadanes del col•lapse de l’aplicatiu?
7. Com afecta el col•lapse de l’aplicació als ciutadans i ciutadanes? Com n’afecta al cos de la Guàrdia Urbana?
8. En cas de col•lapse de l’aplicació, les notificacions segueixen arribant a la centraleta? En cas contrari,
d’informar-se d’una emergència a través de l’aplicació, com s’actuaria si aquesta no es rep?
9. Quantes vegades s’ha col•lapsat l’aplicació en els darrers 6 mesos?
10. Quin és el seguiment que es fa de l’aplicació per actualitzar-la i mantenir-la?
11. Està previst fer canvis en l’aplicació per tal d’actualitzar-la?

5494

PREGUNTA
ESCRITA

16/11/2020

ERC

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

33/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’Esquerra Republicana pregunta:

25/11/2020

5495

PREGUNTA
ESCRITA

16/11/2020

ERC

1. Quants diners ha rebut l’Ajuntament de l’Hospitalet del Pacte d’Estat contra la violència de Gènere ?
2. En quins projectes i entitats s’han destinat aquest diners rebuts del Pacte d’Estat a la nostra ciutat?

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

Diferents veïns i veïnes ens han traslladat les seves queixes perquè s'aparquen cotxes i furgonetes en els espais
que ocupaven els carrils bici de la Rambla Just Oliveras.
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
25/11/2020

5496

PREGUNTA
ESCRITA

16/11/2020

ERC

1. Quines mesures pren l'Ajuntament perquè no s'utilitzi diàriament el carril bici de la Rambla Just Oliveras com
a zona d'estacionament temporal de cotxes i furgonetes?
2. Per quins motius l'Ajuntament de l'Hospitalet ha esborrat la senyalització en el paviment del carril bici de la
Rambla Just Oliveras?

No

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

34/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En els darrers mesos han proliferat les empreses de vehicles compartits a diferents ciutats, i l'Hospitalet no ha
restat al marge. Sovint aquests vehicles venen a cobrir una necessitat, per una banda, de mobilitat facilitant els
desplaçaments curts dins de les ciutats; i segon, de sostenibilitat, amb vehicles generalment d'energia neta o
híbrids.
Però no podem obviar el fet que l'espai públic està disputat, i a l'Hospitalet ja existeix un greu problema amb
l'aparcament de vehicles en voreres, sovint incomplint amb l'ordenança de mobilitat, que perjudica l'accessibilitat
a les persones amb mobilitat reduïda.

25/11/2020

5497

PREGUNTA
ESCRITA

16/11/2020

ERC

Aquests serveis, a més, estan proporcionats per privades que exploten l'espai de la ciutat fent un ús lucratiu de la
via pública amb una gestió indirecta de la seva flota mitjançant el sistema sharing, que permet aparcar lliurement
sense costos ni pràcticament control, supervisió o implicació de la pròpia empresa en la flota de vehicles. Aquest
grup a pogut comprovar que algunes d'aquestes empreses han estat operant a la nostra ciutat sense ni tan sols
disposar de llicència, tal com també ha reconegut el mateix govern municipal.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
- Quantes llicències de cotxe compartit hi ha actualment en vigor a l'Hospitalet, i a quines empreses estan
atorgades?
- Quantes llicències de moto compartida hi ha actualment en vigor a l'Hospitalet, i a quines empreses estan
atorgades?
- Quantes llicències de bicicleta compartida hi ha actualment en vigor a l'Hospitalet, i a quines empreses estan
atorgades?
- Quantes bicicletes d'empreses que han operat a l'Hospitalet sense llicència han acabat retirades de la via
pública?
- Quan està previst treure a concurs el servei de bicicleta compartida a l'Hospitalet, després de més de dos anys
de prova pilot?

RESPOSTA

24/11/2020

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

Acta de ple:

25/11/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS6og0dMYqazCyUFTC60SqazAIFxFqazCc6UF1qazA3x0HgqazB

5498

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

No

23/12/2020

La primera, som coneixedors que hi ha una persona sense llar que està vivint en una petita casa, si es pot dir
d'aquesta manera, dins de l'espai de Can Trinxet. Ens ha arribat que des de l'Ajuntament es vol fer fora aquesta
persona, però que sapiguem no hi ha cap tipus de denúncia. No hi ha cap ordre de desnonament i per tant,
voldríem saber com està la situació i si serveis socials ha ofert una alternativa a aquesta persona.

35/84

Data ple

23/12/2020

23/12/2020

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Estem gairebé a finals d'any i les entitats de la nostra ciutat, ja siguin esportives, culturals o de diferents àmbits,
encara no han cobrat, que nosaltres sapiguem, la subvenció. Quina és la previsió que hi ha des de l'equip de
govern perquè puguin cobrar les subvencions. No que ara estan ja aprovades, quan està a punt de finalitzar
aquest any 2020.

5499

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

27/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

Volia preguntar respecte el què ha dit el senyor Antoni Garcia, però m'agradaria formular també la pregunta i
respecte a les subvencions a les entitats esportives que encara no s'han abonat subvencions, centres que molts
cops, depenen del salari dels professionals que fan possible que els nanos facin esport a la nostra ciutat. És a dir,
tenim entitats esportives sense rebre la subvenció i que tot i així, continuen fent la seva tasca amb la màxima
professionalitat.
I per altra banda, i per donar a alcaldia xifres, la sensació generalitzada, tenim cada dia més notícies noves de
presumptes irregularitats del Consell Esportiu. Ja es pot imaginar la indignació del món de l'esport a la ciutat, si
us plau, i crec que és més un prec que una pregunta, doncs, el mateix que deia el senyor Garcia, quan rebran la
subvenció les entitats esportives de la ciutat per poder continuar amb la seva tasca? Gràcies.

5500

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

27/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5501

No

Gracias Alcaldesa. Solo es un ruego y ha sido a voz de pronto porque hemos tenido noticias que el seguimiento
en directo mediante streaming del Pleno municipal, ha tenido ciertos problemas de seguimiento. Es decir, ha
habido una serie de incidencias que han dificultado el seguimiento con normalidad del Pleno. Queríamos rogar
que si se pudieran solucionar los problemas técnicos que impiden el seguimiento. Muchas gracias.

PREC
ORAL

23/12/2020

CIUTADANS

RESPOSTA

23/12/2020

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

36/84

Data ple

23/12/2020

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Muchas gracias Alcaldesa. Respecto a su comparecencia ante la UDEF de la Policía Nacional, las diferentes
informaciones que han surgido en diversos medios de comunicación, pueden resultar confusas e incluso
contradictorias para la ciudadanía que no sabe exactamente, si en algún momento de dicha comparecencia, se
produjo su detención por los hechos que se le imputaban de prevaricación, malversación de fondos públicos y
omisión del deber de perseguir el delito.
Por ello, creemos que es imprescindible, tal y como están les cosas, que aclare este punto. Los vecinos y vecinas
merecen saber con exactitud si la Alcaldesa de l'Hospitalet fue detenida en comisaría y le preguntamos
directamente: fue usted detenida en la comisaria de la Verneda durante su comparecencia?

5502

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

23/12/2020

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

5503

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

La pregunta respecte als parcs infantils, ara en l'horari d'hivern, a les tardes es fa fosc i hem detectat que hi ha
diversos parcs infantils que tenen una il·luminació molt pobra, de manera que les nenes i els nens juguen a les
fosques, com per exemple, el parc del carrer Xipreret o el Parc de la Plaça Lluís Companys del Districte I, i
volíem saber, si es pot millorar aquesta il·luminació, per tal de facilitar que els nens i les nenes puguin jugar
sempre que sigui possible.
També, respecte al manteniment d'algun d'aquests parcs perquè continuen alguns, tenint un terra de pedretes
molt brut, molt poc higiènic i no ha estat substituït pels de goma que són més adients.

No

23/12/2020

5504

No

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

PREC
ORAL

23/12/2020

ERC

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

I un prec. Aprofitant la preciosa il·luminació que s'ha fet al carrer Xipreret de forma excepcional, ja ho sabem,
voldríem demanar, si fos possible, no només per Nadal sinó també, de forma permanent, que els edificis que
tenim protegits al nostre catàleg de patrimoni, poguessin tenir algun tipus d'il·luminació sostenible però que
facilitessin el seu reconeixement i la seva valoració i també la seva seguretat. Gràcies.

37/84

Data ple

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

5505

PREGUNTA
ORAL

Data

23/12/2020

Sol·licitant
Respon

PP

Pregunta
Gracias Sra. Alcaldesa. Nosotros, desde el Partido Popular queremos hacer una pregunta respecto a las
actividades que se han organizado desde el propio Ayuntamiento, atendiendo que es una Navidad excepcional,
con una serie de actividades excepcionales y desde el equipo de Gobierno se han planteado una serie de
actividades que han muerto de éxito, en el sentido de que muchas familias que han querido inscribir a sus hijos
en las diferentes actividades que se plantean desde el Ayuntamiento no han tenido la posibilidad, ni siquiera, de
poder acceder porque los cupos ya están cubiertos.
En este sentido, nosotros desde el Partido Popular queremos saber si el Ayuntamiento, el equipo de gobierno en
este caso, se plantea la ampliación de algunas actividades para poder dar cobertura al máximo número de
familias posibles de la ciudad. Gracias.

RESPOSTA

25/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5506

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

19/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5507

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

19/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

No

23/12/2020

23/12/2020

Quan està previst que es convoqui la Taula de Mobilitat?

La segona pregunta és, la llicència de MobiKe finalitzava el 31 de desembre, en principi, se'ns va comunicar.
Quan està previst que es convoqui el nou concurs i estiguin els plecs per al concurs?

38/84

Data ple

23/12/2020

Id
Tipus
Pròrroga ?

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Una tercera pregunta, se'ns va respondre que no constava cap llicència de motos compartides a la ciutat. L'única
Acciona que finalitzava el 22 de setembre. Vam estar cinc minuts, una aplicació i un mòbil per trobar fins a sis
empreses que operen actualment a la ciutat sense llicència, entenem.

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

RESPOSTA

19/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5509

PREGUNTA
ORAL

23/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

19/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5508

No

23/12/2020

Data

ERC
Tornem a preguntar, quantes d'aquestes empreses tenen llicència?, quines accions s'han pres des de
l'Ajuntament
per evitar que aquestes empreses sense llicència operin a la ciutat?

I per últim, si tenen previst retirar les motos de les voreres, donada la invasió d'empreses de moto compartida
que hi ha a la ciutat.

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

23/12/2020

5510

PREGUNTA
ESCRITA

1. Quines quantitats ha abonat anualment la Federació Catalana de Tennis en concepte de cànon pel dret a l’ús
privatiu dels béns i del 4% dels ingressos anuals bruts totals de l’explotació del complex Esportiu Municipal
Tennis l’Hospitalet?
18/11/2020

ERC
2. Quines inversions hi ha previstes per part de l’Ajuntament, la Federació Catalana de Tennis o l’empresa
“Futbol es Nuestra Vida SL” per solucionar les deficiències estructurals i millorar les instal·lacions esportives del
Complex Esportiu Municipal Tennis l’Hospitalet?
3. Quin és el calendari d’execució d’aquestes inversions?

No

RESPOSTA

15/12/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

39/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

23/12/2020

5511

PREGUNTA
ESCRITA

1. Quins terminis d'execució té previst el govern de la ciutat per tal d'executar les inversions pendents en el
camp municipal de Futbol del Gornal tal com es va acordar amb el club l'anterior mandat?
04/12/2020

ERC
2. Quan pensa fer l'Ajuntament la licitació del bar del camp de futbol Municipal del Gornal?
3. Quins mecanismes té previst l'Ajuntament per compensar la pèrdua d'ingressos de la UD Gornal motivats per
la no licitació i explotació del bar del camp ?

No

RESPOSTA

22/12/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

Arran d’una queixa rebuda per una veïna de l’Hospitalet en relació a la il·luminació del pas subterrani de vianants
que connecta l’Hospital Duran i Reynals amb Bellvitge, el grup municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

23/12/2020

1. Coneix el Govern Municipal per què no hi ha una ·luminació fixa al pas subterrani que pugui garantir la
seguretat de les persones que hi transiten?
2. A qui correspon la competència per fer les instl·lacions oportunes per garantir aquesta il·luminació?
3. En cas de no correspondre a l’Ajuntament de l’Hospitalet, s’ha instat a l’òrgan competent a realitzar
actuacions que milloren la il·luminació i la seguretat de les persones?
4. En cas afirmatiu, quina ha estat la resposta d’aquesta administració?
5. Coneix el Govern Municipal si en els darrers mesos s’ha produït algun accident al pas subterrani en atenció a
la manca d’il·luminació?

5512

PREGUNTA
ESCRITA

04/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

16/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

40/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens han fet arribar la seva preocupació per les incidències en
l’enllumenat públic que es venen produint des de fa uns mesos a la zona de la Ciutat de la Justícia (carrer de
l’Aprestadora, carrer de Buenos Aires, avinguda del Carrilet, carrer de la Riera Blanca o Plaça de Sant Isidre).

23/12/2020

5513

PREGUNTA
ESCRITA

04/12/2020

ERC

En atenció a aquestes averies, que segons ens informen, són intermitents, des del Grup Municipal d’Esquerra
Republicana volem saber:
1.
2.
3.
4.
5.

No

Coneix el govern municipal aquestes problemàtiques?
Quines han estat les darreres averies detectades a la zona?
Estan previstes actuacions per solucionar les problemàtiques?
En cas que s’hagi realitzat actuacions, quines han estat?
Es coneix quin ha estat l’origen de les incidències?

RESPOSTA

15/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quants grans tenidors ha trobat l'Ajuntament de l'Hospitalet que esquiven la llei que obliga als bancs i fons
d'inversió a pagar un impost especial si tenen pisos buits?
23/12/2020

5514

PREGUNTA
ESCRITA

09/12/2020

ERC

2. Quins són aquests grans tenidors que creen microempreses per gestionar menys de 15 pisos buits per
vulnerar la llei?
3. Quines mesures ha posat en marxa l'Ajuntament per denunciar aquest frau de la llei?
4. Quina quantitat hi ha recaptat l'Ajuntament en l'increment del 50 de l'IBI als pisos buits de grans tenidors?

Sí

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

41/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat divendres 4 de desembre, segons se’ns va informar, el cos de la Guàrdia Urbana estava saturat, per
aquest motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

23/12/2020

1. Quants agents van estar de servei el passat 4 de desembre, en els diferents torns?
2. Quants agents estava previst que estiguessin de servei el 4 de desembre, en els diferents torns?
3. Quin tant per cent de la plantilla va estar de servei?
4. Quants d’aquests agents, per torns, eren de pràctiques?
5. Per quin motiu el nombre d’agents de servei no responia amb la previsió efectuada?
6. Quants agents de la Guàrdia Urbana, en els diferents torns, van estar patrullant durant el dia 4 de desembre?
7. Quantes persones treballadores a la prefectura de Guàrdia Urbana van estar de servei en els diferents torns
el passat 4 de desembre?
8. Quantes trucades va rebre Guàrdia Urbana?
9. Quantes d’aquestes trucades telefòniques van requerir o requerien l’actuació de Guàrdia Urbana en el lloc?
10. Quantes notificacions a través de l’APP de Seguretat Ciutadana van ser rebudes per la Guàrdia Urbana el
passat 4 de desembre? Quantes d’aquestes van ser ateses i quantes desateses? Per quin motiu es van
desatendre o posposar?
11. Quantes trucades van ser desateses o post posades per falta d’efectius?
12. Per quin motiu el cos de la Guàrdia Urbana estava saturat el passat 4 de desembre?
13. Com es va donar resposta a l’incident ocorregut a la tarda al carrer de Ramon Frontera?
14. Si van assistir efectius de la Guàrdia Urbana al carrer de Ramon Frontera, quantes patrulles van quedar per
la resta de la ciutat?
15. Com es va respondre al requeriment en relació als incidents que s’estaven produint al carrer de Primavera
sobre les 21h?
16. Existia, a les dependències municipals, la possibilitat de realitzar alguna denúncia de manera presencial el
passat 4 de desembre? En cas contrari, quina alternativa s’oferia als ciutadans i ciutadanes?

5515

PREGUNTA
ESCRITA

11/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

17/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

42/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat dijous 9 de desembre, així com en altres dates anteriors, la presència del cos de la Guàrdia Urbana,
juntament amb el de Mossos d’Esquadra i Policia Nacional, en les diferents estacions de Metro de l’Hospitalet ha
estat habitual, per aquest motiu el Grup Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

23/12/2020

1. Quin és el motiu que justifica el dispositiu policial?
2. Quin és el motiu pel qual la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet participa en dispositius conjunts amb la Policia
Nacional i els Mossos d’Esquadra?
3. Quines són les funcions de la Guàrdia Urbana en aquests dispositius policials?
4. Els dispositius policials, com el del passat 9 de desembre a l’estació de la L1 de la Florida, no respon a
controls per evitar els desplaçaments fora del municipi de residència, per quin motiu es va realitzar?
5. Quants agents de la Guàrdia Urbana acostumen a participar en aquests dispositius?
6. Quantes persones han estat identificades en aquests dispositius? Per quins motius?
7. Quantes d’aquestes persones identificades tenien la nacionalitat espanyola?
8. Quantes d’aquestes persones identificades no tenien la nacionalitat espanyola?
9. Quina documentació es demana a les persones que els i les agents aturen? Quines comprovacions es
realitzen?
10. En el marc d’aquests dispositius, s’ha realitzat alguna detenció? Per quin motiu?
11. Quin és el criteri que se segueix per escollir les estacions de Metro on es realitzen els controls?
12. Per què s’escullen les estacions de Metro per a la realització d’aquests dispositius?
13. Quina incidència han tingut aquests controls en el marc de la seguretat i convivència de l’Hospitalet?

5516

PREGUNTA
ESCRITA

11/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

17/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

43/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant les inquietuds que ens han traslladat alguns comerciants de les fires de Nadal a l’Hospitalet, el Grup
Municipal d’Esquerra Republicana vol saber:

23/12/2020

1. Quina és la documentació que s’exigeix als i les comerciants que volen participar en les diferents fires de
Nadal que se celebren a la ciutat?
2. Quina documentació s’exigeix als i les comerciants que volen participar, i participen, en les diferents fires de
Nadal que se celebren a la ciutat en relació a la COVID19?
3. Com es vetlla, des de l’Ajuntament, pel compliment de les diferents mesures de seguretat contra la COVID19?
4. S’ha demanat a cada artesà o artesana que presenti un certificat conforme ha realitzat un curs contra la
pandèmia?
5. És cert que es va enviar una informació confusa en relació amb aquesta darrera qüestió o, pel contrari,
l’Ajuntament va canviar els criteris en la documentació que calia aportar per poder participar-hi?
6. Quina relació manté l’Ajuntament amb la societat Happen Events?
7. Coneix el Govern Municipal per quin motiu la societat Happen Events afirmava que cada artesà o artesana
havia de presentar un certificat conforme havia realitzat un curs contra la pandèmia?
8. Coneix el Govern Municipal per quin motiu existia una persona interessada en formar els i les artesanes de
les fires en matèria de COVID19? Quines mesures es van prendre per informar els i les comerciants que no era
necessària aquesta formació?

5518

PREGUNTA
ESCRITA

11/12/2020

ERC

No

RESPOSTA

23/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

EXPOSA:
ATENDIDO que un vecino de la ciudad ha puesto en conocimiento del Grupo Municipal de Cs que ha podido
constatar (se adjunta fotografía) que se estaba llevando a cabo en el Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet
Nord actividades deportivas el pasado 17 de noviembre de 2020 a las 12h.
VISTO el "Decret núm. 9508/2020, de 30 d'octubre, pel qual s'adopten noves mesures preventives i es deixa
sense efecte els Decrets d'Alcaldia núm. 8844/2020, de 16 d'octubre, núm. 8964/2020, de 20 d'octubre i núm.
9371/2020, de 27 d'octubre, la part dispositiva del qual és, literalment, la següent:
"PRIMER.- ADOPTAR, des de la data d'aquest Decret i durant el termini de vigència de les Resolucions SLT
2546./2020, de 15 d'octubre, SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, SLT/2620/2020, de 25 d'octubre i SLT/2700/2020,
de 29 d'octubre, incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Tancament d'equipaments, serveis i espais públics següents
(...)
. Les instal·lacions i equipaments esportius, llevat els centres de tecnificació i rendiment esportius, els que acollin
entrenaments i competició professional, estatal i internacional i les activitats que, si s'escau, clarifiqui com a
permeses el PROCICAT.
4. Altres mesures
23/12/2020

5519

PREGUNTA
ESCRITA

23/11/2020

CIUTADANS

. S'ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a L'Hospitalet de Llobregat, llevat les
competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, que s'han de celebrar sense assistència de
públic.”

44/84

2546./2020, de 15 d'octubre, SLT/2568/2020, de 19 d'octubre, SLT/2620/2020, de 25 d'octubre i SLT/2700/2020,
de 29 d'octubre, incloent les seves possibles pròrrogues, les mesures preventives següents:
1. Tancament d'equipaments, serveis i espais públics següents
(...)

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

. Les instal·lacions i equipaments esportius, llevat els centres de tecnificació i rendiment esportius, els que acollin
entrenaments i competició professional, estatal i internacional i les activitats que, si s'escau, clarifiqui com a
Pregunta
permeses el PROCICAT.
4. Altres mesures

23/12/2020

5519

PREGUNTA
ESCRITA

23/11/2020

CIUTADANS

. S'ajornen totes les competicions esportives previstes de ser realitzades a L'Hospitalet de Llobregat, llevat les
competicions oficials d'àmbit estatal, internacional i professionals, que s'han de celebrar sense assistència de
públic.”
DOCUMENTACIÓ QUE S'ADJUNTA
Fotografía aportada por el vecino que ha puesto en conocimiento de este grupo municipal los hechos expuestos.
SOL·LICITA:
Presenta las siguientes preguntes:
a- ¿El Complex Esportiu Municipal L'Hospitalet Nord tiene consideración de «centres de tecnificació i rendiment
esportius» y acoge «entrenaments i competició professional, estatal i internacional i les activitats que, si s'escau,
clarifiqui com a permeses el PROCICAT»?
B- ¿Tenía el gobierno municipal conocimiento de las actividades deportivas realizadas en el Complex Esportiu
Municipal L'Hospitalet Nord el pasado 17 de noviembre de 2020 y, en su caso, cumplían con los requisitos para
ser llevadas a cabo atendiendo el Decret núm. 9508/2020, de 30 d'octubre?
B1) En caso de que las actividades referidas no incumplieran las medidas preventivas establecidas en el Decret
núm. 9508/2020, de 30 d'octubre, ¿cuál es el supuesto por el cual no incumplían tales medidas preventivas?
B2) En caso de que las actividades referidas incumplieran las medidas preventivas establecidas en el Decret
núm. 9508/2020, de 30 d'octubre, ¿llevará a cabo este gobierno municipal la incoación de expediente informativo
o sancionador respecto a los hechos expuestos por la presente?

No

RESPOSTA

15/12/2020

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

EXPOSA:
El Grupo Municipal de Cs ha recibido la siguiente comunicación de un vecino de la ciudad:
"Hola,
Soy vecino de la Avenida Tomás Giménez y quisiera trasladaros un problema que tenemos los vecinos de Pubilla
Casas con la instalación de música que han colocado en la calle para estas fiestas.
El volumen de música es muy elevado. Vivo en un cuarto piso y aún con las ventanas y persianas cerradas se
escucha perfectamente (los vecinos de los pisos bajos y los comerciantes todavía lo sufren más). Lo que tendría
que ser una música ambiental se convierte en un "concierto" diario de más de dos horas, con un puñado de
canciones puestas en bucle a un volumen muy molesto.
45/84
Con un sonómetro colocado en la ventana da niveles de 62-65 dB de media y picos sostenidos de más de 75 dB.
Incumpliendo claramente la Ordenança sobre sorolls i vibracions del propio Ajuntament de L´H.

"Hola,
Soy vecino de la Avenida Tomás Giménez y quisiera trasladaros un problema que tenemos los vecinos de Pubilla
Casas con la instalación de música que han colocado en la calle para estas fiestas.

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

El volumen de música es muy elevado. Vivo en un cuarto piso y aún con las ventanas y persianas cerradas se
escucha
Preguntaperfectamente (los vecinos de los pisos bajos y los comerciantes todavía lo sufren más). Lo que tendría
que ser una música ambiental se convierte en un "concierto" diario de más de dos horas, con un puñado de
canciones puestas en bucle a un volumen muy molesto.
Con un sonómetro colocado en la ventana da niveles de 62-65 dB de media y picos sostenidos de más de 75 dB.
Incumpliendo claramente la Ordenança sobre sorolls i vibracions del propio Ajuntament de L´H.
He llamado al teléfono de la oficina de Convivència i Civisme y a la Guardia Urbana y la contestación ha sido la
misma a diario hay múltiples quejas como la mía, las han trasladado a la Regiduría, pero a día de hoy el
problema continua. He mandado un email a la Regiduría (las citas previas para atención personal están
colapsadas y no hay fecha libre hasta el 24 de diciembre) y no me han contestado.
Me dirijo a Vds. porque nos vemos impotentes ante el Ajuntament. Si seguimos así el problema se arreglará el 7
de enero de 2021 cuando retiren la instalación (perdón por la ironía).

23/12/2020

5520

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

10/12/2020

CIUTADANS

El exceso de ruido es un problema de salud pública. Y créanme, es un tormento diario, no puedo teletrabajar, ni
leer, ni hacer prácticamente nada durante las más de dos horas que dura la serenata.
Gracias por su atención."
Posteriormente, el vecino que nos ha hecho llegar su queja nos ha confirmado que las molestias empiezan sobre
las 17 horas hasta las 1945.
SOL·LICITA:
Preguntas
- ¿Conocía el Gobierno municipal la existencia de las quejas referidas?
- ¿Se ha realizado alguna actuación municipal respecto al volumen de la música instalada en la Avenida Tomás
Giménez?
- ¿Se ha comprobado que dicha música no sobrepase los máximos de volumen permitidos por la ordenanza
municipal?
- ¿Comprueba regularmente el Ayuntamiento que las actividades festivas que se instalan en la vía pública no
sobrepasen el volumen de sonido permitido por la Ordenanza municipal?
Ruegos
- Rogamos se reduzca el volumen musical instalado en la Avenida Tomás Gimenez con la mayor brevedad
posible para garantizar el descanso de los vecinos y se garantice que no sobrepasa los límites establecidos por
la ordenanza municipal.
- Rogamos se dé cumplida respuesta a los vecinos que hayan hecho llegar sus quejas por este motivo.
- Rogamos que el Ayuntamiento compruebe regularmente que la música que se instale en la vía pública para
actividades lúdicas de cualquier tipo no sobrepase los límites establecidos por la Ordenanza municipal.

No

RESPOSTA

23/12/2020

María Dolores Ramos Zafra
Regidora Presidenta Districte IV-V.

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB
46/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

EXPOSA:
Miguel García Valle, portavoz del Grupo Municipal de Ciutadans en el Ayuntamiento de l'Hospitalet
Atendidas las preocupantes noticias relativas a la inclusión de la Alcaldesa, como investigada, en la presunta
comisión de 3 delitos relacionados con la corrupción política.
Siendo conocedores de la fase inicial de la investigación y del derecho constitucional a la presunción de
inocencia que la asiste.

23/12/2020

5521

PREC
ESCRIT

14/12/2020

CIUTADANS

En aras a salvaguardar intacta la imagen de pulcritud y transparencia del Consistorio, imagen que ahora mismo
Vd. encarna como máxima representación del Ayuntamiento.
Le dirigimos, desde el máximo respeto, este RUEGO:
LE ROGAMOS que valore Vd. la oportunidad de renunciar temporalmente al cargo de alcaldesa, manteniendo la
condición de concejala. Esta medida no le causaría ningún perjuicio si, dado el caso, el Juzgado de instrucción
ordenara el archivo de las diligencias dirigidas contra su persona. Como sabemos, la aritmética de mayorías de
este Plenario posibilitaría su reincorporación como alcaldesa sin ningún problema.
Si actuara de esta manera, la imagen de este Ayuntamiento, representada en la persona de la alcaldía, estaría a
salvo de cualquier pretensión o intento de que sobre la institución del Ayuntamiento recaiga cualquier sombra o
sospecha de corrupción y, con esta fórmula, se evitaría, en caso de ser archivadas las diligencias abiertas contra
la Alcaldesa, el mal irreparable que pudiera derivarse de la exigencia de otras medidas.

No

RESPOSTA

16/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

47/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relación a la “Encesa de Llums de Nadal de L’Hospitalet”, que se celebró el pasado día 20 de noviembre por
la tarde.
Esta regidora y su Grupo Municipal solicitan
CONOCER:

23/12/2020

5522

PREGUNTA
ESCRITA

24/11/2020

PP

• Qué Área organizó el evento.
• Como se llevó a cabo el control de acceso a la plaza del Ayuntamiento.
• Quien controlaba el acceso del público a la plaza.
• Que protocolo tenia establecido este ayuntamiento para garantizar la distancia de seguridad y el uso de
mascarillas del público allí concentrado.
A la vista de que muchas personas han denunciado la falta de medidas de seguridad en relación al Covid:
• Que protocolo o medidas correctoras piensa aplicar este Ayuntamiento para que no vuelva a suceder en los
futuros actos y actividades que se realicen en la ciudad.

No

RESPOSTA

17/12/2020

Montserrat Pérez Lancho
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

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.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
23/12/2020

5523

PREGUNTA
ESCRITA

02/12/2020

PP

CONOCER:
• En relación a huelga del 18 de octubre y las 2 huelgas anteriores a esta fecha, queremos saber el número total
de trabajadores/as eventuales, laborales y funcionarios a los que ya se les ha descontado de la nómina la huelga,
distribuidos por grupos y el importe total del descuento de nómina.
• En caso de que todavía no se le haya descontado, que nos informen de cuando está previsto su descuento y
el motivo por el que todavía no se ha efectuado.

No

RESPOSTA

22/12/2020

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

Acta de ple:

23/12/2020

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS59sT0gSASPpwQzegurCHmIcH5gkOSFqazCsYqazB

48/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Volíem preguntar sobre el tema de l'estat de les fonts públiques al nostre municipi, perquè volem saber si es té la
intenció o existeix un pla, per part del govern municipal, per al seu manteniment i conservació, donat que es
troben en un estat lamentable.
Moltes d'elles tenen a més a més un valor patrimonial important, com la de la plaça Espanyola, la plaça
Constitució, com a patrimoni immoble associat a la implantació de l'aigua canalitzada al nostre poble l'any 1867, a
través de la Torre de l'Aigua del repartidor i de cinc fonts en aquell moment.

24/02/2021

5524

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

El mapa de la Diputació proposa que a més a més es protegeixin cinc d'aquestes fonts: la de la plaça Espanyola,
la font de la rambla Just Oliveras, la de la plaça Constitució i la de la plaça Pirineus. Gairebé totes, com bona part
del nostre patrimoni, es troben en molt males condicions i amb risc també per a la salut públic, com la de la
rambla, la de la plaça Espanyola i sense fer honors a aquesta història tan important de la nostra ciutat, i encara
ara la seva utilitat pública i social.
Ens agradaria saber què pensa fer el govern municipal en relació a aquesta situació tan greu, tant des
del punt de vista del patrimoni de la nostra ciutat, com des del punt de vista de la salut pública. Gràcies.

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

5525

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

No

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

5526

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

No

24/02/2021

24/02/2021

Ens agradaria saber si ja tenen l'estudi sobre els problemes estructurals del bloc Ciutat Comtal que està realitzant
la UPC. En el seu moment ens van traslladar que aquest estudi estaria finalitzat al mes de gener i si està acabat
hi voldríem tenir accés. També faríem la petició a l'equip de govern que fes i convoqués una reunió, no únicament
amb Esquerra Republicana, sinó amb tot els grups polítics per tal de poder conèixer el seu contingut.

També tornar a preguntar a veure si el Sr. Cristian Alcázar ja ha recuperat la memòria, i ens pot dir quins són els
motius pels què va acomiadar el Sr. Cris Plaza amb una indemnització de 47.000 euros.

49/84

Data ple

24/02/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5527

No

27/01/2021

5528

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

PREC
ORAL

27/01/2021

ERC

Des d'aquest grup municipal també demanem a l'Alcaldessa que creï una comissió per tal d'esbrinar les
irregularitats en la gestió de l'estadi municipal de futbol fins a l'any 2014, irregularitats que va posar en
coneixement el club ara fa un any.

RESPOSTA

24/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

I finalment també en el solar de l'avinguda del Carrilet amb Pau Casals, davant d'on estan fent una nova
promoció de pisos, la Maria, el Màrius i el seu fill de quatre mesos, en plena pandèmia i onada de fred, estan
vivint en una barraca que malauradament va patir un incendi.
Voldríem preguntar a l'Alcaldessa què han fet vostès durant aquests quatre mesos i com es pot permetre una
situació tan inhumana com aquesta.

No

24/02/2021

5529

RESPOSTA

27/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

La pregunta és si el govern té constància de l’estat en què es troba la zona nord de la ciutat, tota la zona de Can
Rigalt, que s'ha convertit en un abocador, no és la primera vegada que parlem del tema, s’han presentat mocions
a més, però es troba en un estat actualment lamentable, on hi ha també barraques, hi ha gent vivint allà, també
cotxes no només abandonats, sinó gent vivint a cotxes. I si tenen previst fer algun tipus d'actuació per dignificar
aquesta zona, perquè a més el contrast amb el que és el parc metropolità de Can Rigalt, a la part de Barcelona,
fa caure la cara de vergonya de ser de L'Hospitalet.
Llavors la pregunta és quines actuacions tenen previstes fer per a dignificar aquesta zona, a banda del tema
patrimonial de la recuperació de la masia de Can Rigalt que ja no insistiré. Gràcies.

No

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

50/84

Data ple

24/02/2021

27/01/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Volíem preguntar, volíem saber, des del grup d'Esquerra Republicana volíem saber sobre la biblioteca del barri
de Santa Eulàlia, quin és el destí o què té pensat aquest ajuntament, perquè ens han comunicat, no sabem del
cert, sembla que es vol tancar i voldríem saber exactament quin és el destí o quin és el projecte que té
l'Ajuntament per a la biblioteca de Santa Eulàlia. Gràcies.

5530

PREGUNTA
ORAL

27/01/2021

ERC

No

RESPOSTA

19/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

PREGUNTA
ESCRITA

15/12/2020

ERC

5531

1 - És coneixedor l’Ajuntament de quants establiments han hagut de tancar permanentment a l’Hospitalet des del
mes de març arran dels problemes econòmics que ha portat la COVID-19?
En cas afirmatiu, quins són aquests establiments?

No

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

51/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quin personal de la Guardia Urbana està realitzant actualment un horari laboral que no té presència efectiva
en festius i caps de setmana? On està regulada aquesta possibilitat i quins factors s’estan abonant a aquest
personal?
2. Quin tipus de procés de selecció es realitza per assignar els destins a la Guardia Urbana amb tasques
administratives, recursos humans Guardia Urbana, unitats especials (ianquis, Deltas, kilos), Protecció Civil,
seguretat alcaldia i secretaria/i del Cap de Guardia Urbana i si algun d’ells té algun factor retributiu diferent a
agent tipus?
3. Quin personal a Guardia Urbana actualment té assignat el factor d’emergències tècniques?

27/01/2021

5532

PREGUNTA
ESCRITA

11/01/2021

ERC

4. Quin personal està realitzant horari obert a Guardia Urbana?
5. Quin personal està assignat fora de Guardia Urbana amb retribucions pròpies de Guardia Urbana?
6. Quin horari estan realitzant les unitats Kilo, Delta, escolta d’alcaldia i Protecció Civil i quin article del conveni
regula aquest horaris?
7. Està regulat en el conveni que membres de la Guardia Urbana puguin realitzar jornades laborals de 16 hores
seguides i en alguns casos inclús més?. Quins motius justifiquen aquestes jornades?
8. Com es controla des de recursos humans la realització i l’abonament de les prolongacions de servei (jornada)
a la Guardia Urbana i si aquestes es realitzen per funcions i tasques pròpies de la Guardia urbana?
9. Existeixen actualment comissions de servei a la Guardia Urbana?. En cas afirmatiu, quants anys porten en
aquesta situació?

No

RESPOSTA

19/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

52/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:

27/01/2021

5533

PREGUNTA
ESCRITA

15/01/2021

ERC

1. Per quins motius el parc renovat del carrer Sort i de la plaça Ernest Lluch no són uns parcs inclusius que
eliminin les barreres arquitectòniques per accedir al parc, als elements de joc i que compleixi els requisits
d'adaptabilitat destinada a persones amb mobilitat reduïda i a persones amb deficiències sensorials?
2. Per què els parcs infantils de la ciutat no estan adaptats per a nens i nenes amb diversitat funcional?
3. Quin calendari d'inversió té previst l'equip perquè els parcs infantils siguin inclusius?

Sí

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
27/01/2021

5534

PREGUNTA
ESCRITA

15/01/2021

ERC

1. Té coneixement l'Ajuntament del conflicte que hi ha actualment entre els socis del club Atletico Centro
Hospitalense que ha acabat als jutjats?
2. La Regidoria d'Esports ha fet alguna gestió o mediació per solucionar aquest conflicte que pateix l'entitat?

No

RESPOSTA

25/01/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

Diferents veïns i veïnes del Carrer Major 23-25 ens han traslladat que davant del seu edifici s'aparquen motos
dificultant la mobilitat de les persones.
27/01/2021

5535

PREGUNTA
ESCRITA

18/01/2021

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines mesures ha pres l'Ajuntament per tal d'evitar aquesta situació?

No

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

53/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns s'han queixat que en el passatge de la pau, zona de vianants, aparquen vehicles així com han
entrat furgonetes i camions que han provocat alguns desperfectes als balcons dels veïns i veïnes?

27/01/2021

5536

PREGUNTA
ESCRITA

18/01/2021

ERC

Aquest grup municipal li pregunta al govern municipal:
1. Quines mesures té previst l'Ajuntament per tal d'evitar aquestes situacions?

RESPOSTA

22/01/2021

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

Acta de ple:

27/01/2021

http://intranet/utils/obreFitxer.ashx?Fw9EVw48XS44dZbrIoscPaqw8JPg1YqazCJUsIspAGijqazAwqazB

5537

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

ERC

No

RESPOSTA

23/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

No

24/03/2021

24/03/2021

5538

No

Una és sobre la lluita contra les violències. El 25 de novembre passat se'ns va dir que s'estava actualitzant el
protocol a la nostra ciutat per lluitar contra les violències masclistes, ens agradaria saber com s'està fent, quina
és la metodologia i quan està previst que s'aprovi i com.

l'altre sobre el dret de l'avortament. El gener de l'any passat vam tenir la notícia d'aquesta noia que havia tingut
un fill, i que després va morir precisament després de consultar al Punt de Salut Jove i amb la decisió de
interrompre l'embaràs. I sabem que va ser dirigida al seu centre de salut, però sense cap derivació ni seguiment.

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

RESPOSTA

22/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

ERC
Ens agradaria saber quin és el protocol d'actuació en aquestes situacions i també quina és la situació d'aquesta
noia en aquests moments. Hem reiterat aquesta pregunta diverses vegades. Se'ns va prometre una reunió, però
a hores d'ara seguim sense tenir informació. Gràcies.

54/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5539

No

24/03/2021

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Al 2016 el Ple de l'Ajuntament va decidir traslladar sòl destinat al sistema d'espai lliure a la cantonada dels
carrers Torns i Vallparda, i des de la seva aprovació en aquest Ple, l'equip de govern, que nosaltres siguem
conscients, no ha presentat cap projecte per transformar aquest espai en zona verda.

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

RESPOSTA

05/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

ERC
Ens agradaria saber si tenen previst fer algun projecte en aquest espai, reconvertir aquesta zona en zona verda. I
si l'equip de govern ha parlat amb els veïns i les veïnes de la zona, i amb les entitats del barri, amb la plataforma,
per concretar i definir conjuntament el projecte de zona verda en aquest espai.

També una altra pregunta sobre l'edifici del Transformador, que és un edifici de 1930, que és un element del
patrimoni arquitectònic del barri de la Torrassa, i que diferents entitats socials i veïnals estan reclamant per a ús
ciutadà. Voldríem preguntar a l'equip de govern quines actuacions s’estan duent a terme per recuperar aquest
edifici i posar-lo al servei del barri. Gràcies.

5540

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

ERC

No

RESPOSTA

19/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Normalmente por estas fechas la Alcaldesa nos deleita todos los años con una conferencia por todo lo alto, en la
que nos repasa la lista de promesas que nunca se acaban de cumplir.
24/03/2021

5541

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Quisiéramos saber si aún tiene prevista la realización de su tradicional conferencia L’H Suma 12 para este año
2021, o por el contrario si se ha renunciado a ella debido a la pandemia, o debido a que prefiere evitarse alguna
pregunta incómoda.

55/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Normalmente por estas fechas la Alcaldesa nos deleita todos los años con una conferencia por todo lo alto, en la
que nos repasa la lista de promesas que nunca se acaban de cumplir.

24/03/2021

5542

No

PREC
ORAL

24/02/2021

CIUTADANS

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

En cualquier caso, aprovechamos desde este grupo para hacerles llegar un ruego, de que se renuncie
definitivamente a este tipo de conferencias, porque el coste de 30.000 euros al que suelen ascender se puede
dedicar y debe dedicarse a fines mucho más productivos para los ciudadanos de L’Hospitalet.

Fa més de tres anys del lliurament dels habitatges d'obra nova de l'edifici Mistral al carrer Prat de la Riba, en el
qual aquest ajuntament disposa de vuit habitatges des del mes de gener de 2020, tal com es va fer constar en la
resposta a la pregunta al Ple d'aquest grup.
D'això ja fa més d'un any i al mateix escrit de resposta es fa constar que l'ajuntament es faria càrrec del deute
generat a la comunitat de propietaris, i amb el compromís de pagar els mesos següents.
24/03/2021

5543

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

LHECP-ECG

Set mesos després d'aquesta resposta, els vuit pisos esmentats encara continuen sense ser assignats i
acumulen un deute en concepte de quotes de comunitat, d'aproximadament 15.000 euros, amb el greuge que
això suposa pels propietaris que es veuen obligats a cobrir les despeses no pagades per aquest Ajuntament en
forma de derrames.
Per això preguntem, quan s’assignaran aquests vuit habitatges ja recepcionats i encara buits, tenint en
compte el moment d'emergència habitacional que hi ha a la ciutat?

No

RESPOSTA

11/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

56/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

5544

No

24/03/2021

5545

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Dels habitatges d'obra nova de l'edifici Mistral al carrer Prat de la Riba, (...) els vuit pisos esmentats encara
continuen sense ser assignats i acumulen un deute en concepte de quotes de comunitat, d'aproximadament
15.000 euros, (...).

PREC
ORAL

24/02/2021

RESPOSTA

11/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

PREGUNTA
ORAL

LHECP-ECG
I traslladem el prec dels veïns i veïnes de l'esmentada comunitat que demanen que s'efectuï el pagament del
deute de manera urgent. Quan es produirà el pagament del deute amb la comunitat de propietaris? Moltes
gràcies.

24/02/2021

ERC

Volíem fer una pregunta perquè el juny de l'any 2019 vam preguntar sobre la placa dels bombardejos que estava
instal·lada als carrers Montseny amb Llobregat, que van ser vandalitzades. Se’ns va respondre que s'havia emès
un informe per canviar l'emplaçament dins dels jardins de la Casa dels Cargols que seria visible des de fora.
No hem estat capaços de trobar-la i la pregunta és si un any i mig després s'ha instal·lat, i si no s’ha instal·lat,
quan es té previst instal·lar aquesta placa, tal com es va dir fa un any i mig? Moltes gràcies.

No

RESPOSTA

17/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

57/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, un prec. Arran de les mobilitzacions de treballadores i treballadors de Serveis Socials d'aquest ajuntament, el
nostre grup municipal, preocupats pel que ha transcendit de la mobilització, ens vam reunir amb la secció sindical
de Comissions per conèixer les demandes i reivindicacions del col·lectiu.

24/03/2021

5546

PREC
ORAL

En aquesta reunió, ens van manifestar tot un seguit d’angoixes dels professionals de Serveis Socials, com la
manca de recursos des de l'àrea per atendre les famílies en ajuts bàsics com l'alimentació, la incertesa en el
pagament dels ajuts socials, que dificulten el pla d'acció per resoldre la situació de les famílies, el desbordament i
col·lapse en diversos districtes, especialment de la zona nord, per atendre l'emergència social davant la qual no
es poden oferir serveis i ajuts.
24/02/2021

LHECP-ECG
Un especial esment a l'emergència habitacional, ja que l'actual protocol no pot contenir, ni dóna resposta a la
necessitat real en què es troben moltes famílies. Manca de previsió, planificació i lideratge en la direcció tècnica
de Serveis Socials per abordar una situació complexa d'extrema necessitat, i també ens van expressar el neguit
per la manca de previsió a curt termini, per abordar l'onada de peticions d'ajuts que poden venir quan s'aixequi
l'estat d'alarma.
Per tot l'exposat, demanem al regidor de l'àrea que es reuneixi amb les seccions sindicals i treballadores de l'àrea
de Serveis Socials, per tal de desenvolupar una taula de diàleg que solucioni les mancances del servei, i plantejar
un model d'atenció social més eficient i adient a les necessitats actuals de la ciutadania. Moltes gràcies.

RESPOSTA

22/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

5547

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

No

24/03/2021

En primer lugar quisiéramos saber qué previsión tiene el gobierno municipal respecto al calendario y los plazos
de ejecución del polideportivo de la calle Gasómetro. Cuando calculan ustedes que dispondrán del proyecto
ejecutivo, y queremos saber si se lo harán llegar también a los vecinos para contar con su opinión.

58/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Y después otra cuestión sobre la partida de ayudas a los autónomos que hoy hemos aprobado. Queremos saber
cómo se han evaluado las necesidades de los autónomos, qué método de evaluación han realizado y también
queremos conocer los resultados de esa evaluación de las necesidades, que en este Pleno de hoy se ha dicho
que han realizado. Queremos conocer esos resultados. Gracias.

5548

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

23/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Aquí tengo algunas preguntas que nos trasladan directamente vecinas y vecinos que se han movilizado por un
espacio autogestionado en Vallparda.
24/03/2021

5549

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

08/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

En primer lugar, presentaron una instancia el pasado 9 de febrero para conocer el proyecto y quieren saber
dónde está el proyecto licitado, con qué fechas se aprobó, con qué agentes, entidades, asociaciones se ha
consultado, cuál es el presupuesto y demás información de interés sobre esta licitación.

Aquí tengo algunas preguntas que nos trasladan directamente vecinas y vecinos que se han movilizado por un
espacio autogestionado en Vallparda.
24/03/2021

5550

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

08/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

En segundo lugar, si el solar lleva tanto tiempo vacío y sin hacer nada, ¿qué hacen los camiones dentro?,
¿porque están estos camiones de empresas subcontratadas dentro de este espacio? Y, ¿si la mejor manera de
dar respuesta a la necesidad vecinal de mayores espacios libres, verdes y amables en el barrio, es la situación
que ahora mismo está sufriendo?

59/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Por último, respecto al Consell del Districte II, ¿cuándo se va a convocar y cómo van a poder participar para
trasladar todas estas demandas vecinales que traslado hoy aquí? Gracias.

5551

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

23/03/2021

Olga Gómez Fernández
Regidora Presidenta Districte II.

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Gràcies. Bé, és sobre els murals de l'edifici de la Vanguard. Hem vist el projecte aprovat per a aquest edifici i en
el seu interior es conserven uns murals i unes pintures que, tot i que no estan catalogats, creiem que val la pena
preservar-los.
24/03/2021

5552

PREGUNTA
ORAL

24/02/2021

ERC

Llavors la pregunta seria com pensa l'Ajuntament assegurar que aquestes pintures i murals es conservin, no
siguin destruïts d'una manera voluntària o accidentalment durant les obres.
La segona qüestió és si es pensa conservar l'estructura d’aquest edifici de la Vanguard, que també creiem que es
tracta d'un edifici singular i d'una arquitectura de tipus racionalista. Gràcies.

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
24/02/2021

5553

PREGUNTA
ESCRITA

21/01/2021

ERC

1. El govern de Municipal té intenció de tancar la Biblioteca del carrer Pareto, 22 al barri de Santa Eulàlia?
2. En aquest afirmatiu quins són els motius d’aquest tancament?

No

RESPOSTA

19/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

60/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del Centre ens fan arribar fotografies com les adjuntades exposant, tot queixant-se de la manca
d’il·luminació en diferents trams de l’Avinguda de Josep Tarradellas, des de l’estació de Rodalies fins al carrer de
Joan N. Garcia-Nieto.
1.
2.
3.
4.

24/02/2021

5554

PREGUNTA
ESCRITA

22/01/2021

ERC

A banda, els mateixos veïns i veïnes es queixen per la proliferació de rates en el carrer de Joan N. Garcia-Nieto,
una problemàtica que ja es va comunicar mitjançant pregunta escrita registrada el passat 16 de setembre de
2020 amb número E/68928/2020.
1.
2.
3.
4.
5.

No

És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?
Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
En quin termini està previst donar-ne solució?
Es coneix quin ha estat l’origen de les incidències en l’enllumenat?

S’ha rebut al Negociat de Salut Ambiental alguna queixa sobre aquesta qüestió en els darrers mesos?
S’ha realitzat algun tipus de tractament puntual arran de la queixa que va ser formulada?
En cas afirmatiu, quan hi va ser realitzat?
Està previst realitzar alguna actuació pel control de plagues a la zona?
Quins estudis s’han fet a la zona per al control d’aquestes plagues?

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

61/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Veïns i veïnes del barri de Santa Eulàlia ens fan arribar diferents queixes en atenció a les males pràctiques del
supermercat Mercadona, situat al carrer d’Amadeu Torner número 24, en la seva gestió dels residus, que en
algun moment determinat aboquen líquids a la via publica, que causen males olors i donen una mala imatge de la
zona.
1. És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?

24/02/2021

5555

PREGUNTA
ESCRITA

22/02/2021

ERC

2. Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
3. L’Ajuntament s’ha posat en contacte amb el supermercat per instar-lo a fer un ús adequat de la via pública? En
cas negatiu, hi està previst?
4. S’ha sancionat al supermercat per vulnerar la normativa?
5. Amb quina freqüència els serveis municipals netegen la zona? S’han incrementat els serveis de neteja a la
zona en atenció als problemes causats pel supermercat?

No

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

Aquest grup municipal li pregunta a la Sra. Maite Revilla Sánchez regidora d’Esports i presidenta del Consell
Esportiu de l’Hospitalet:
1. El Consell Esportiu de l'Hospitalet va sol·licitar subvenció al Consell Català de l'Esport per a l'exercici del
2020?
24/02/2021

5556

PREGUNTA
ESCRITA

04/02/2021

ERC

2. En cas afirmatiu, es va entregar la documentació de justificació de la subvenció per l'exercici 2020? Si es va
entregar la justificació de la subvenció al Consell Català de l'Esport sol·licitem compareixença per poder tenir
accés a la documentació.
3. En cas que el Consell Esportiu de l'Hospitalet no sol·licités la subvenció o no presentes la justificació quins són
els motius?

No

RESPOSTA

23/02/2021

Maite Revilla Sánchez
Regidora d'Esports.

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

62/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat diumenge 31 de gener, sobre les 14:30h, va realitzar-se una trucada a Guàrdia Urbana denunciant
l’incompliment de les restriccions per combatre la COVID-19 al carrer de Manuel Azaña, en l’illa compresa entre
els carrers de Carles Ferrer Salat i de l’avinguda d’Albert Bastardas.
En atenció a aquests fets, volem saber:
1. Quines actuacions va realitzar la Guàrdia Urbana de l’Hospitalet davant d’aquesta trucada?
2. Quants efectius de la Guàrdia Urbana es van desplaçar fins a la zona esmentada?

24/02/2021

5557

PREGUNTA
ESCRITA

05/02/2021

ERC

3. Quantes persones van ser identificades i/o sancionades per l’incompliment de les restriccions per combatre la
COVID-19?
4. Quines activitats estaven realitzant aquestes persones reunides a la zona?
5. A més d’incomplir les restriccions contra la COVID-19, es va produir alguna infracció més de la legislació i
normativa vigent?
6. En cas afirmatiu, es va sancionar i/o identificar alguna persona per aquests incompliments?
7. Coneix l’Ajuntament si aquest tipus de reunions són reiteratives i repetides en el temps?
8. Havia actuat amb anterioritat la Guàrdia Urbana en aquesta zona per l’organització de reunions?

No

RESPOSTA

17/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

63/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Davant el mal estat de la calçada a la rotonda de la plaça Mare de Déu del Pilar, motiu pel qual ens han traslladat
queixes, volem saber:
1. És coneixedor l’Ajuntament d’aquesta problemàtica?

24/02/2021

5558

PREGUNTA
ESCRITA

05/02/2021

ERC

2. Se sap quines són les causes que provoquen les esquerdes a la calçada?
3. Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
4. En cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveuen?

No

RESPOSTA

18/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

Veïns i veïnes del Gornal ens fan arribar les molèsties que causen el gran nombre de vehicles abandonats que hi
ha al barri, ocupen places de persones discapacitades, ocupen les voreres i alguns en un estat de degradació
avançat, amb vidres trencats o sense rodes que suposen un perill per la ciutadania, tal i com es veu a l’arxiu
adjuntat amb fotografies.
Per aquest motiu, volem saber:
24/02/2021

5559

PREGUNTA
ESCRITA

05/02/2021

ERC

1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Està previst retirar aquests vehicles properament? En cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveu?
3. Està previst retirar els vehicles en un estat de degradació més avançat per evitar riscos per les persones? En
cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveu?
4. Quin és el motiu pel qual no s’han retirat ja aquests vehicles?

No

RESPOSTA

17/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

64/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns i veïnes del carrer Estudi de l'Hospitalet ens han traslladat que es produeixen estacionaments de
vehicles i motos que dificulten el pas de veïns i veïnes així com l'accés a les instal·lacions d'un negoci.

24/02/2021

5560

PREGUNTA
ESCRITA

12/02/2021

ERC

1. El govern municipal té coneixement d'aquestes queixes?
2. Quines mesures té previst l'Ajuntament per solucionar aquesta situació?

No

RESPOSTA

22/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

Este grupo municipal ha tenido conocimiento de la convocatoria y reunión del Pacto de Ciudad a la que los
grupos municipales no hemos sido convocados.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
CONOCER:
- ¿Cuándo y cómo tuvo lugar la reunión del Pacto de Ciudad?
24/02/2021

5561

PREGUNTA
ESCRITA

22/01/2021

PP

- ¿Qué Orden del día tenia dicha reunión?
- ¿Qué entidades fueron convocadas a dicha reunión?
- ¿Quién asistió a dicha reunión por parte del Gobierno Municipal?
- ¿Por qué motivos no se ha convocó a los grupos municipales?
- ¿Qué temas se trataron al margen del Orden del día de la reunión?
- Solicitamos acta de la dicha reunión

No

RESPOSTA

25/01/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

65/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Desde hace muchos años, en el local de la calle Pareto, 22 esquina se encuentra situada la biblioteca de Santa
Eulalia (Xarxa de Biblioteques de la Diputació).
A raíz de la crisis sanitaria, el servicio de bibliotecas se suspendió en toda la ciudad pero una vez se inició la
“desescalada” todas las bibliotecas de la ciudad se han ido abriendo de manera progresiva, salvo la biblioteca de
Santa Eulalia.
Desde que irrumpió la crisis sanitaria este local permanece sin actividad y únicamente es activo el servicio de
devolución de libros que está en el exterior del local.
En este sentido esta regidora y su grupo municipal solicitan

24/02/2021

5562

PREGUNTA
ESCRITA

CONOCER:
29/01/2021

PP
- ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’Hospitalet sobre la fecha de la reapertura de la biblioteca de Santa
Eulalia? Si la respuesta es negativa ¿Por qué no se abre?
- ¿El contrato de alquiler va a nombre del Ayuntamiento de L’Hospitalet o de la Diputación de Barcelona?
- En cualquiera de los dos casos ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’Hospitalet si sigue en vigor el
contrato de alquiler del local? Si la respuesta es afirmativa, ¿Hasta cuándo?
- En cualquier de los dos casos ¿Tiene conocimiento el Ayuntamiento de L’Hospitalet del importe del precio de
alquiler?
- ¿El Ayuntamiento de L’Hospitalet ha pensado en dar un uso municipal a este local para dar servicio a los
vecinos del barrio?

RESPOSTA

19/02/2021

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

Acta de ple:

24/02/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00UG&id=368

5565

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

24/03/2021

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

No

24/03/2021

Quan està previst que es reuneixi la Comissió del Nomenclàtor de la ciutat. Gràcies.

66/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Está previsto que este año se pueda realizar el Mobile Congress entre el 28 de junio y el 1 de julio de forma
presencial con importantes medidas sanitarias. La previsión inicial de los organizadores era la existencia en torno
a un 30 o 40 por ciento de lo habitual. De unas 40 o 50 mil personas. Sin embargo varias importantes empresas
ya han ido anunciando su renuncia, como Facebook, Orange, Ericsson, Sony o Nokia. Se plantean una
alternativa de participación virtual. Les preguntamos, ¿qué expectativas hay ahora, a la hora de cara a la
celebración del Mobile ante las importantes bajas?, ¿existe riesgo de cancelación del evento, que escenarios se
plantearía? Por último, ¿se han estudiado en qué medida las alternativas virtuales pueden implicar trastocar el
modelo de grandes ferias presenciales?

5571

PREGUNTA
ORAL

24/03/2021

CIUTADANS

No

RESPOSTA

24/03/2021

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

67/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat mes de gener de l'any 2020 aquest grup municipal va registrar una pregunta al govern municipal sobre
la situació de la noia adolescent de l'Hospitalet que havia donat a llum un nadó de forma clandestina i sense
atenció mèdica, el qual va morir posteriorment sent llençat al riu.
En concret, les preguntes van ser les següents:
1. Quins protocols d’actuació i coordinació existeixen entre el Punt de salut jove i la xarxa de serveis socials,
serveis sanitaris i serveis d’atenció a les dones?
2. Quin és el procediment d’actuació davant de fets com aquests?
3. Quines actuacions ha dut a terme el govern municipal per tal de prevenir altres situacions de victimització
secundària?
4. Quines actuacions s’han dut a terme per garantir el seguiment actual de la noia adolescent i de la seva
situació?
5. Quines actuacions o avaluació està realitzant l’Ajuntament sobre la formació específica sobre salut afectiva i
sexual que tenen les noies i nois de la nostra ciutat?

24/03/2021

5579

PREGUNTA
ESCRITA

17/02/2021

ERC

En el Ple del 29 de gener de 2020, la regidora del grup municipal republicà Lluïsa Carmona va realitzar una
pregunta in voce, interessant-se sobre els fets, els protocols d'actuació i coordinació que existeixen entre el Punt
de Salut Jove i la xarxa de serveis socials, serveis sanitaris i servei d'atenció a la dona, el procediment d'actuació
davant de fets com aquests, i quines actuacions havia dut a terme el govern municipal per tal de prevenir altres
situacions en les que es podia donar una victimització secundària.
Un mes després, el 25 de febrer de 2020, el tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, senyor Jesús Husillos, va respondre proposant realitzar una trobada amb tots els grups municipals per
donar informació sobre els protocols d'atenció dels serveis de competència municipal.
Davant la manca d'interès i la inacció per part del govern municipal, aquest grup municipal i el regidor que
subscriu aquestes línies va tornar a preguntar al Ple del passat mes celebrat el 22 de juliol quan es realitzaria la
reunió anunciada, i en quin punt es trobava la situació de la noia.
Com a resposta, el senyor Jesús Husillos va comunicar el 21 de setembre que, ipsis litteris, “en els propers dies
sereu citats per donar resposta a les vostres consultes”.
Donat que des del 21 de setembre han passat 150 dies, i encara més des del passat gener de 2020,
1. Quan pensa el govern municipal convocar la reunió que va anunciar el 25 de febrer de 2020, i que va tornar a
anunciar el 21 de setembre, sense que encara s'hagi produït?
2. Per quina raó no s'ha realitzat encara, un any després, aquesta reunió malgrat la demanda d'informació
realitzada en diverses ocasions?

No

RESPOSTA

22/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370
68/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

El passat dimarts 2 de febrer el Grup Municipal d’Esquerra Republicana va posar en coneixement de Guàrdia
Urbana que des de la parada 218 del Mercat del Centre, s’estaven vulnerant els drets electorals d’Esquerra
Republicana de Catalunya, atès que la treballadora arrencava els cartells electorals penjats en l’espai comercial
habilitat per tals efectes.
Davant d’aquests fets, volem saber:
1. Després d’aquesta posada en coneixement, de la Direcció del Mercat del Centre s’ha realitzat alguna
actuació per instar a la propietària del comerç a cessar l’activitat il·lícita i reiterada?
2. Es preveu alguna sanció per incompliment del Reglament de Mercats de l’Hospitalet que preveu fer un bon
ús de les instal·lacions, tant privatives com comunes?
24/03/2021

5580

PREGUNTA
ESCRITA

17/02/2021

ERC

Posteriorment, el dia 5 de febrer de 2021 vam haver d’interposar una denúncia davant la Guàrdia Urbana de
l’Hospitalet, on l’atenció va ser molt correcta i professional, atès que la treballadora, a més de vulnerar la
normativa electoral, va amenaçar i insultar-me personalment.
3. A banda de la intervenció del mateix dia 5 de febrer per part de Mossos d’Esquadra i Guàrdia Urbana, s’ha
procedit des de la Direcció del Mercat o des de l’àrea competent a amonestar a la propietària del comerç?
4. Quines mesures administratives es preveuen davant del possible incompliment reiterat del Reglament de
Mercats?
També volem conèixer:
5. Són habituals els comportaments inusuals d’aquesta paradista?
6. S’han rebut queixes anteriorment d’aquesta parada?
7. En cas afirmatiu, quines actuacions s’han dut a terme?

No

RESPOSTA

24/03/2021

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:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

69/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diferents veïns i veïnes ens fan arribar la seva preocupació per l’estat de la calçada a l’avinguda de la Granvia de
l’Hospitalet a l’altura del carrer de Miguel Hernández.
Ens exposen que l’existència de l’illa per dirigir el trànsit ha fet malbé la vorera, i denuncien un perill pels vehicles
que hi passen, especialment per la dificultat dels autobusos per circular per la via ateses les seves dimensions.

24/03/2021

5581

PREGUNTA
ESCRITA

17/02/2021

ERC

Per l’anterior, volem saber:
1.
2.
3.
4.
5.

No

Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
Coneix quants vehicles han tingut problemes en aquesta zona per circular?
Per quin motiu Protecció Civil va haver d’actuar a la zona, delimitant una part de l’espai?
Quines actuacions es preveuen per donar solució a la problemàtica?
En quin termini s’hi preveuen?

RESPOSTA

17/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Veïns i veïnes del Centre ens han fet arribar una queixa en relació a la botiga Divermascotas del Mercat del
Centre. Segons ens exposen, la treballadora de la botiga acostuma a deixar caixes d’escombraries a la via
pública durant hores.
Aquest fet, va ser posat en coneixement, per part d’aquest Grup Municipal, a Guàrdia Urbana en la seva
intervenció el passat divendres 5 de febrer en atenció a un problema amb la mateixa propietària.
24/03/2021

5582

PREGUNTA
ESCRITA

17/02/2021

ERC

Per l’anterior, volem saber:
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica
2. Quines actuacions s’han dut a terme arran de la queixa presentada
3. S’ha instat a la propietària de la parada a complir amb la normativa vigent en matèria de via pública i de
residus
4. S’ha instat a la propietària de la parada a complir amb el Reglament de Mercats
5. En cas afirmatiu a les preguntes anteriors, quines al·legacions ha presentat la propietària de la parada?
6. S’ha sancionat a la propietària del comerç per l’incompliment de la normativa

No

RESPOSTA

24/03/2021

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:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

70/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El ple de l'Ajuntament de 18 de març del 2016 va aprovar la mutació de la destinació del sòl situat al passatge
Colom, de sistema d'habitatges a sistema d'equipaments d'ús docent i el trasllat del sòl destinat a sistema
d'espais lliures a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda.
Aquest canvi significar traslladar sol destinat a sistema de parcs i jardins urbans al carrer Torns/Vallparda.
Al grup Municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:

24/03/2021

5583

PREGUNTA
ESCRITA

22/02/2021

ERC

- Perquè des de l'any 2016 l'equip de govern no ha desenvolupat cap projecte per transformar aquest espai per
convertir-lo en zona verda?
- L'equip de govern té previst algun projecte en aquest espai? En cas afirmatiu demanem que ens facin arribar el
projecte i els terminis d'execució.
- L'equip de govern ha parlat amb els veïns i veïnes de la zona i amb les entitats del barri per concretar i definir
conjuntament el projecte de zona verda, parc i jardí urbà?

No

24/03/2021

5585

No

RESPOSTA

05/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Veïns del carrer Àngel Guimerà, en el tram comprès entre la carretera de Santa Eulàlia i l’avinguda del Carrilet, al
barri de Santa Eulàlia, ens fan arribar les següents fotografies exposant les seves queixes envers l’estat de la
vorera, pel que volem saber:

PREGUNTA
ESCRITA

11/03/2021

RESPOSTA

16/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

ERC
1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
3. En cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveuen?

71/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La parada de bus de del carrer Rosalia de Castro – Treball (núm. 104159), des de fa uns mesos, es troba en mal
estat. Després de rebre diferents queixes de veïns i veïns de la zona, volem saber:

24/03/2021

5586

PREGUNTA
ESCRITA

11/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

17/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

1. Coneix el govern municipal aquesta problemàtica?
2. Es preveuen actuacions per tal de donar-ne solució?
3. En cas afirmatiu, en quin termini s’hi preveuen?

El Conveni Col·lectiu dels treballadors i treballadores actualment vigent de l’Ajuntament de l’Hospitalet preveu
diferents retribucions complementàries. Sobre aquestes retribucions, des del grup municipal d’Esquerra
Republicana volem saber:
24/03/2021

5587

PREGUNTA
ESCRITA

11/03/2021

ERC

1. Quins són els criteris d’assignació dels següents complements?
• Factor de vestuari
• Unitat d’informes
• Toxicitat
2. Quants funcionaris i funcionàries cobren els anteriors complements?
3. Quines unitats són les que reben actualment aquests complements?

No

RESPOSTA

23/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

En els darrers mesos hem comprovat com a diversos els semàfors de l’Hospitalet se’ls ha instal·lat un llum més
en la part superior, com el semàfor de la següent imatge de la Rambla Marina amb el carrer d’Enric Prat de la
Riba.
24/03/2021

5588

PREGUNTA
ESCRITA

11/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

15/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

1.
2.
3.
4.

Quina funció tenen aquests semàfors?
Què senyalitzen aquest tipus de semàfors?
Quants semàfors d’aquest tipus s’han inst·lat?
Hi ha previst instl·lar-ne més?

72/84

Data ple

24/03/2021

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
1. Com es té previst assegurar el servei de biblioteques de l’Hospitalet durant el període de Setmana Santa?
2. Es preveu tancar alguna biblioteca o reduir l’horari de les mateixes durant Setmana Santa? En cas afirmatiu,
quines?
3. Es preveu interrelacionar treballadors i treballadores de diferents biblioteques de la Xarxa de Biblioteques de
l’Hospitalet? En cas afirmatiu, quina valoració s’ha fet del risc de contagi de COVID-19?
4. Els treballadors i treballadores de la Xarxa de Biblioteques de l’Hospitalet realitzen teletreball? En cas
contrari, quin és el motiu?
5. Quines són les tasques que el personal de biblioteques pot realitzar teletreballant?
6. Ha existit algun cas de contagi per COVID-19 entre els treballadors i treballadores en alguna de les
biblioteques de la Xarxa de l’Hospitalet? En cas afirmatiu, com s’ha procedit?
7. S’ha obligat al tancament d’alguna biblioteca per contagi d’algun treballador o treballadora? En cas afirmatiu,
de quina biblioteca?

5589

PREGUNTA
ESCRITA

15/03/2021

ERC

No

RESPOSTA

19/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

EXPOSA:
En el parque infantil situado en la avenida Carmen Amaya 24 se indica que se trata de una "área de jocs
integradora" que está "adaptat per a infants amb discapacitat". (Se adjuntan cuatro fotografías).

24/03/2021

5590

PREGUNTA
ESCRITA

SOL·LICITA:
17/02/2021

CIUTADANS
Presenta las siguientes preguntes:
- ¿Qué elementos dispone el área de juegos para ser considerada "integradora"?
- ¿En qué sentido está dicha área de juegos adaptada para infantes con discapacidad?
- ¿Considera este Ayuntamiento que dicha área de juegos garantiza la accesibilidad sensorial, motriz y cognitiva
de infantes y acompañantes?

No

RESPOSTA

03/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

73/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
De todas las bibliotecas de l'Hospitalet, la Biblioteca Santa Eulalia es la única de la ciudad que permanece
cerrada hasta nueva orden como medida preventiva contra la Covid.
SOL·LICITA:

24/03/2021

5591

PREGUNTA
ESCRITA

17/02/2021

CIUTADANS

Presenta las siguientes preguntas:
- ¿Qué circunstancias han llevado a que sea esta biblioteca la única que permanezca cerrada como medida
preventiva contra la Covid-19?
- ¿Qué previsión de reapertura hay respecto a la biblioteca Santa Eulàlia?
- ¿Qué previsión tiene este Ayuntamiento de cara al equipamiento situado en calle Pareto, 22, en el que se
encuentra actualmente la biblioteca Santa Eulalia?

No

RESPOSTA

19/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

EXPOSA:
Per resolució núm. 1144/2021,de 12 de febrer, del tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Equitat, Drets Socials i Recursos
Humans, es va resoldre el següent:

24/03/2021

5592

PREGUNTA
ESCRITA

01/03/2021

CIUTADANS

PRIMER.- DISPOSAR la contractació urgent de les 110 persones que portaran a terme tasques com a
representants de l'administració i la resta de les tasques assignades per l'organització municipal en les properes
eleccions al Parlament de Catalunya, que tindran lloc el 14 de febrer de 2021.
SOL·LICITA:
1) Quins van ser els criteris de selecció del personal contractat?
2) En quin organisme o borsa de treball estaven inscrits els treballadors contractats?
3) Quin termini van disposar els candidats per inscriure's-hi?

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

74/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:

24/03/2021

5593

PREC
ESCRIT

01/03/2021

CIUTADANS

En la calle Santa Eulalia, 232 existe una serie de pintadas con mensajes de odio y enaltecimiento del terrorismo
(se adjuntan dos fotografies).
SOL·LICITA:
Solicitamos que se proceda a su limpieza en la mayor brevedad posible.

No

RESPOSTA

18/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

75/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
El 5 de febrero de 2019 Europa Press titulaba que "L'Hospitalet proyectará la rehabilitación de los ascensores de
60 bloques de Bellvitge" en el que se recogía el anuncio realizado por la alcaldesa en la conferencia “Cuando
L'Hospitalet decidí ser atrevida” de un nuevo proyecto del Ayuntamiento para reformar los bloques en los que "los
ascensores no llegan a los rellanos de las plantas, sino a pisos intermedios, y obliga a los vecinos a subir o bajar
siete escaleras".
Según anunció la alcaldesa, el proyecto se realizaría "en colaboración con el Consorcio Metropolitano de la
Vivienda --que cubrirá el 30% del coste de la subvención--, y el Banco Europeo de Inversiones, que generará
créditos a interés cero para que las familias puedan pagar el 70% restante", "el Ayuntamiento abrirá una oficina
para acompañar a las comunidades y para encontrar soluciones adaptadas a las economías de cada familia".
Marín explicó que "el consistorio lleva trabajando dos años en este proyecto, que ya se han reunido con los
vecinos del primer bloque y que en un mes podrán presentar datos concretos del proyecto".

24/03/2021

5594

PREGUNTA
ESCRITA

02/03/2021

CIUTADANS

Según explica la agencia, la alcaldesa no puso "plazos para la reforma de los sesenta bloques por la complejidad
del proyecto, ya que al margen de la realización del proyecto, la licitación y la obra, que facilitará el propio
Ayuntamiento, hay que negociar con los vecinos cuál es la mejor fórmula para abordar la reforma y el pago de la
misma" y "las fórmulas técnicas con las que se trabajan son la de reformar la escalera y la de un ascensor que
vaya por fuera la fachada, "pero la solución se abordará con los vecinos, para conseguir la más cómoda, eficiente
y la que genere menos molestias" y, solo entonces se sabrá el coste".
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
Enlace de la nota publicada por Europa Press https//www.europapress.es/catalunya/noticia-lhospitaletproyectara-rehabilitacion-ascensores-60-bloques-bellvitge-20190205200804.html
PREGUNTAS:
1) - ¿En qué situación se encuentra el proyecto de rehabilitación de los ascensores de 60 bloques de Bellvitge?
2) - ¿Qué plazos de ejecución contempla el Ayuntamiento para el proyecto de rehabilitación de los ascensores
de 60 bloques de Bellvitge?
3) - ¿Cuántos bloques tiene previsto tener ejecutados o en fase de ejecución a final de mandato (mayo de
2023)?
4) - ¿Cuántos bloques han sido ya rehabilitados y qué importe se ha ejecutado por parte del Ayuntamiento de
l'Hospitalet de Llobregat durante los ejercicios 2019 y 2020 del proyecto de rehabilitación de los ascensores de
60 bloques de Bellvitge?
5) - ¿Qué presupuesto contempla este Ayuntamiento destinar para los ejercicios 2021, 2022 y 2023 al proyecto
de rehabilitación de los ascensores de 60 bloques de Bellvitge?
6) - ¿Qué importe contempla que el Consorcio Metropolitano de la Vivienda y el Banco Europeo de Inversiones
destinen al proyecto de rehabilitación de los ascensores de 60 bloques de Bellvitge en los ejercicios 2021, 2022 y
2023?

No

RESPOSTA

22/03/2021

Cristian Alcázar Esteban
Tinent d'alcaldia de l'Àrea d'Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat.
76/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?
Acta de ple:

Data

Sol·licitant
Respon

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Pregunta

EXPOSA:
Tras las últimas obras del carril bici en la calle Riera de la Creu y avenida Josep Tarradellas, se habilitó un
espacio en la calzada para transeúntes, separado a través de pivotes.
24/03/2021

5595

PREGUNTA
ESCRITA

02/03/2021

CIUTADANS

PREGUNTAS:
1) ¿Es este el estado definitivo que tiene previsto el Ayuntamiento de la acera de Riera de la Creu y del tramo de
Josep Tarradellas o por el contrario es una solución provisional pendiente de ampliación definitiva de la acera?
2) En caso de que se trate de una solución provisional pendiente de la ampliación definitiva de la acera, ¿cuándo
tiene previsto el Ayuntamiento ejecutar la obra de ampliación de la acera?

No

RESPOSTA

16/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

77/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
L'AJUNTAMENT PLE, EN SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA EL DIA 24 D'OCTUBRE DE 2017, VA ADOPTAR
L'ACORD SEGÜENT:
3 U0207/25 N ACORD RELATIU A L'APROVACIÓ PROVISIONAL DEL PLA ESPECIAL URBANÍSTIC DE
DESENVOLUPAMENT DE MUTACIÓ A TIPUS DOCENT D'UN EQUIPAMENT UBICAT A L'ANTIGA FÀBRICA
TÈXTIL GERMANS ALBERT, AL CARRER RODÉS, 46-58 (L'HOSPITALET DE LLOBREGAT)

24/03/2021

5596

PREGUNTA
ESCRITA

03/03/2021

CIUTADANS

El Tinent d'alcalde Francesc Belver va expressar durant el debat que "a partir d'aquí, evidentment el que es farà
és una licitació pública, a partir del procediment que es va iniciar fa més d'un any i, per tant, aquesta licitació,
totes les iniciatives que es vulguin presentar per donar compliment a l'execució d'aquest projecte en aquest
equipament, tindran la seva possibilitat de fer-ho i, evidentment, a través de la mesa de contractació pública,
farem el que convinguem, que és l'oferta més beneficiosa per a l'interès general".
PREGUNTA:
1) En quina situació es troba el projecte de conversió a equipament docent de l'antiga fàbrica tèxtil Germans
Albert, al carrer Rodés, 46-58?
2) En quina fase es troba la licitació per donar compliment aquest projecte?
3) Quin calendari té previst l'ajuntament d'execució de l'equipament de l'antiga fàbrica tèxtil Germans Albert, al
carrer Rodés, 46-58?

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

78/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
Según publicaba La Vanguardia el 16 de septiembre de 2019, el concejal de cultura David Quirós afirmó que los
trabajos de adecuación de la nave lateral y las esplanadas del recinto de Can Trinxet pueden estar listos en
"aproximadamente un año".
DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:

24/03/2021

5597

PREGUNTA
ESCRITA

03/03/2021

CIUTADANS

Enlace del artículo de La Vanguardia
https//www.lavanguardia.com/local/barcelona/20190916/47376662297/can-trinxet-hospitalet-area-metropolitanacan-batllo.html
PREGUNTAS:
1) ¿En qué situación se encuentran los trabajos de adecuación de la nave lateral y las esplanadas del recinto de
Can Trinxet? ¿Cuál es la fecha de finalización?
2) ¿Qué partes quedarían pendientes de rehabilitación del recinto de Can Trinxet y cuantos metros cuadrados
representan? ¿Cuántos metros cuadrados quedarían aprovechables tras los trabajos costeados por el Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB)?
3) ¿A qué uso tiene previsto este Ayuntamiento destinar el recinto de Can Trinxet?
4) ¿Qué previsión de plazos tiene este Ayuntamiento de que el recinto de Can Trinxet pueda estar
completamente rehabilitado?

No

RESPOSTA

19/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

79/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSA:
La web municipal con información actualizada del coronavirus está obsoleta, mostrando medidas vigentes hasta
el 7 de marzo de 2021 a fecha de 10 de marzo de 2021.

24/03/2021

5598

PREC
ESCRIT

DOCUMENTACIÓN QUE SE ADJUNTA:
10/03/2021

CIUTADANS
Enlace de la web https//coronavirus.l-h.cat/coronavirus.aspx.
RUEGA:
Se actualice la información de la web municipal y se realice un seguimiento continuo para asegurar que la
información esté actualizada.

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

80/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Según ha tenido conocimiento este grupo municipal, solicitamos
CONOCER:
- ¿Ha recibido la unidad de Riesgos Laborales de este Ayuntamiento durante el año 2020, alguna denuncia
derivada del incumplimiento, por parte de personal de este Ayuntamiento, de las normas sanitarias de
confinamiento y protección frente al Covid19?
- En caso afirmativo, ¿alguna de estas denuncias afectan a alguno de los Concejales de Gobierno de este
Ayuntamiento? ¿A quién? ¿En qué fecha? ¿Qué protocolo se ha seguido ante estas denuncias?

24/03/2021

5599

PREGUNTA
ESCRITA

- ¿Se autorizó el 23 de Abril de 2020, a alguna asociación o particular la venta de Rosas en las rambles con su
correspondiente licencia? En la misma fecha, ¿Se tiene constancia de la comunicación por parte de la unidad de
mando de la Policía Local de estos hechos?
19/02/2021

PP
- ¿Hay constancia de alguna denuncia penal contra el Concejal de Seguridad de este Ayuntamiento? ¿Por qué
hechos?
- ¿Se autorizó el 14 de Diciembre de 2020 la instalación de atracciones de feria en las siguientes
localizaciones? Rambla Marina, PLaça Francesc Maciá, Parque de la Marquesa y Avenida Primavera. En caso
afirmativo, ¿fue denunciada esta actividad por parte de la Policía Local? ¿Qué diligencias se han realizado?
- ¿Cuántas denuncias o propuestas de sanción se han realizado a los establecimientos de restauración del
centro Comercial Gran Vía 2, por incumplimiento de las restricciones derivadas de las medidas de prevención de
la Covid19?
- Relación de las reuniones de negociación con los sindicatos que se han convocado por parte de la Concejalía
de Seguridad de este Ayuntamiento, de los años 2020 y 2021. Dependencias en las que se han llevado a cabo y
número de asistentes.

No

RESPOSTA

19/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

81/84

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 ha contestado que no se puedo por el Covid.

24/03/2021

5600

PREGUNTA
ESCRITA

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicitan
19/02/2021

PP
CONOCER:
• En relación a huelga del 18 de octubre y las 2 huelgas anteriores a esta fecha, queremos saber el número total
de trabajadores/as eventuales, laborales y funcionarios a los que ya se les ha descontado de la nómina la huelga,
distribuidos por grupos y el importe total del descuento de nómina.
• En caso de que todavía no se le haya descontado, que nos informen de cuando está previsto su descuento y el
motivo por el que todavía no se ha efectuado.

No

RESPOSTA

23/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

El pasado mes de octubre de 2020 se aprobó provisionalmente el Plan Especial Urbanístico de desarrollo para la
modificación de los parámetros urbanísticos para la construcción del futuro polideportivo de Santa Eulalia, en la
zona de Gasómetro.
En este sentido, y después de una reunión con vecinos de la zona, este Grupo Municipal Popular solicita
CONOCER:
1.- ¿Ha llevado a cabo el Equipo de Gobierno alguna reunión con los vecinos de la parcela Gasómetro para
explicarles el proyecto en detalle?
2.- En caso, afirmativo, ¿Cuándo ha tenido lugar? ¿Quién estuvo presente por parte del Ayuntamiento? ¿Quién
asistió por parte de los vecinos? ¿Qué temas se trataron sobre el tema que nos ocupa?
3.- En caso negativo ¿tiene previsto el Equipo de Gobierno convocar en los próximos días alguna reunión con
dichos vecinos? ¿Cuándo?
4.- ¿Tiene constancia de las quejas de los vecinos de la zona que consideran que existe falta de comunicación y
de voluntad por parte del Equipo de Gobierno para consensuar el futuro proyecto del polideportivo gasómetro que
dé respuesta a las necesidades reales del barrio?
5.- ¿Es definitivo que el nuevo polideportivo de Santa Eulalia, tal y como se desprende de la modificación de los
parámetros del Pla General Metropolitano mediante el Pla Especial aprobado recientemente, ocupará
82/84
absolutamente toda la parcela del Gasómetro y la altura será comparable a un 5 o 6 piso de un edificio de
viviendas?
6.- ¿Qué ha cambiado para que ahora se construya el polideportivo completo en un solar a donde el

asistió por parte de los vecinos? ¿Qué temas se trataron sobre el tema que nos ocupa?
3.- En caso negativo ¿tiene previsto el Equipo de Gobierno convocar en los próximos días alguna reunión con
dichos vecinos? ¿Cuándo?

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

4.- ¿Tiene constancia de las quejas de los vecinos de la zona que consideran que existe falta de comunicación y
de voluntad por parte del Equipo de Gobierno para consensuar el futuro proyecto del polideportivo gasómetro que
dé respuesta a las necesidades reales del barrio?
Pregunta
5.- ¿Es definitivo que el nuevo polideportivo de Santa Eulalia, tal y como se desprende de la modificación de los
parámetros del Pla General Metropolitano mediante el Pla Especial aprobado recientemente, ocupará
absolutamente toda la parcela del Gasómetro y la altura será comparable a un 5 o 6 piso de un edificio de
viviendas?
6.- ¿Qué ha cambiado para que ahora se construya el polideportivo completo en un solar a donde el
Ayuntamiento decía que no cambiaban las instalaciones?

24/03/2021

5601

PREGUNTA
ESCRITA

23/02/2021

PP

7.- ¿Se ha hecho un estudio de impacto medioambiental con el entorno?
8.- ¿Qué impacto tendrá para las persones que viven en la zona? ¿Se respetará la normativa del artículo 264
asegurando las horas mínimas de luz solar y el derecho a la intimidad de todas las viviendas de los vecinos?
9.- ¿Se ha pensado en buscar soluciones para resolver el incremento de circulación de vehículos debido a los
usuarios del polideportivo?
10.- ¿Por qué no explicaron e hicieron difusión de este impacto en la información que difundieron para la
consulta popular del año 2019 sobre la opción Gasómetro?
11.- ¿Pretenden ponerse en contacto con los vecinos que viven en la zona para explicarles les afectaciones a
medida que se vaya avanzando en cada uno de los pasos hasta la construcción del proyecto?
12.- ¿El Ayuntamiento tiene prevista alguna medida para reducir el impacto medioambiental de esta
construcción?
13.- ¿Qué necesidades se esperan cubrir con la construcción del nuevo polideportivo? ¿Competición? ¿Salud
para los vecinos del barrio? ¿Ambas?
14.- ¿Se ha planteado el Equipo de Gobierno llevar la competición a otro lugar i dedicar el polideportivo del
Gasómetro a las personas del barrio?
15.- ¿Se ha hecho un estudio del perfil de persona usuaria del barrio, no de competición, del actual polideportivo
con el fin de determinar el perfil mayoritario (edad, deporte, lugar de residencia...) y poder cubrir las necesidades
de estas personas?
16.- ¿Se ha hecho un estudio de viabilidad económica del proyecto y del impacto en las instalaciones ya
existentes?

No

RESPOSTA

24/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

83/84

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la zona de Can Trias 126 esquina Jerusalén, (Plaza Europa) en el parque infantil no hay papeleras dentro del
parque.

24/03/2021

5602

PREC
ESCRIT

04/03/2021

PP

Esta regidora y su grupo municipal
RUEGAN:
Se instalen papeleras dentro del parque.

No

RESPOSTA

11/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

Tal como establece la STS 159/2019 de 11 de febrero de 2019 que destaca "la importancia y necesidad de una
política de integración de los disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales" donde se recuerda que esta "tiene
anclaje en la Constitución y se relaciona con sus derechos fundamentales. Estableciendo que las terrazas y los
elementos publicitarios, así como los de cualquier índole deben respetar la distancia de 1,80 m desde la fachada
y teniendo en cuenta la separación que deben de respetar en los establecimientos de Hostelería debido a las
medidas de seguridad derivadas del Covi19.
En este sentido, este Grupo Municipal Popular solicita
24/03/2021

5603

PREGUNTA
ESCRITA

15/03/2021

PP

CONOCER:
1.- ¿Se han producido quejas o denuncias por parte de los vecinos de Hospitalet de Llobregat derivados del
incumplimiento de la STS 159/2019, por falta espacio para la libre movilidad de personas con movilidad
reducida?
2.- ¿Cuántas inspecciones se han realizado durante los años 2020 y 2021 para detectar incumplimiento de la
distancia de 1,80m entre la fachada de edificios y elementos publicitarios o de otra índole?
3.- ¿Cuántas intervenciones se han realizado durante los años 2020 y 2021 para adaptar los elementos situados
en la calle para posicionarlos en zonas que no impidan la libre circulación de personas con movilidad reducida?

No

RESPOSTA

18/03/2021

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

Acta de ple:

24/03/2021

https://seuelectronica2.l-h.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=PLE15I00WI&id=370

84/84

