INFORME PRECS I PREGUNTES
ABRIL 2019 - SETEMBRE 2019

NOTAS
· L'informe inclou els precs i preguntes presentades entre els mesos d'abril i juny corresponents al mandat
2015-2019 i les corresponents als mesos de juliol i setembre del nou mandat 2019-2023.
· 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.

· 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.

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Quines dades té el govern municipal sobre violència masclista a l’Hospitalet?

30/04/2019

4982

PREGUNTA
ESCRITA

19/03/2019

ERC

2. Quantes dones han estat ateses en els darrers anys?
3. Quines accions d’atenció s’han realitzat? Com les quantifica l’Ajuntament?
4. Quina és la comparativa de dades amb altres ciutats del nostre entorn (Barcelona, AMB, Baix Llobregat...)

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Alguns veïns i veïnes del carrer Miquel Peiró, a l’alçada del núm 4, del barri de Sanfeliu ens han fet arribar la
seva queixa referent al mirall del senyal de trànsit que hi ha en aquell punt del carrer i que hauria de permetre la
visibilitat als vehicles que surten dels pàrquings. Es dóna el cas que aquest mirall, per la seva dimensió i per la
distància, fa difícil una correcta visualització.

30/04/2019

4983

PREGUNTA
ESCRITA

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
19/03/2019

ERC
1. Coneix el Govern Municipal aquest problema?
2. És possible substituir aquest mirall per un de més gran o amb altres característiques de forma que la
visualització per part dels vehicles que surten dels pàrquings sigui millor?
3. Coneix el govern si existeix alguna altra solució per a resoldre aquest problema?

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

1/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius:

30/04/2019

5006

PREGUNTA
ESCRITA

11/04/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Molts artistes de la ciutat de diferents disciplines ens han fet arribar la seva voluntat de construir i desenvolupar
projectes i activitats culturals a la ciutat i ens han exposat amb preocupació que troben molts obstacles i
dificultats a nivell administratiu i una manca de suport a la creació per part de les institucions públiques de la
nostra ciutat
Preguntes:
Quines mesures existeixen o es posaran en funcionament per fomentar la creació artística i cultural de creació
pròpia a la nostra ciutat?
Quines mesures existeixen o es posaran en funcionament per potenciar i captar el talent a la nostra ciutat?

No

RESPOSTA

24/04/2019

David Quirós Brito
Regidor de Govern de Cultura, d'Innovació Social. Regidor President Districte III

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Molt ràpid. Quan presentem preguntes ens agradaria que el govern ens les contestés, perquè sinó ens trobem
que si hem de tornar a registrar preguntes i esperar un altre mes, al final per saber una qüestió molt simple
acabem perdent tres mesos.

30/04/2019

5007

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ERC

Llavors vam presentar unes preguntes fa un temps i se’ns va respondre amb una resposta tipus sense concretar
res i llavors torno a insistir, quin ha estat l’inventari de bicicletes de Mobike desaparegudes per mes des de l’inici
de la prova pilot? Quin ha estat l’inventari de bicicletes que han patit algun tipus de vandalisme per mes i quin
tipus de vandalisme en cada cas des de l’inici de la prova pilot? Quantes recollides de bicicletes avariades s’han
efectuat des de l’inici de la prova pilot? En quins horaris es fa la reubicació de bicicletes de Mobike? Amb quina
periodicitat s’efectua aquesta reubicació de bicicletes per donar cobertura a tota la ciutat inclosa la zona nord?
Quins mitjans fan servir per traslladar les bicicletes? Quantes bicicletes s’han retirat des de l’inici de la prova
pilot? Quin ha estat el temps de resposta en cadascuna de les retirades efectuades?
Crec que són preguntes molt concretes i que no pot ser que se’ns respongui amb una resposta de copia i
enganxa sense concretar i respondre la pregunta. Motes gràcies.

Sí

RESPOSTA

20/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

2/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Esquerra Republicana de Catalunya ha preguntat quantes vegades s’havia utilitzat l’estadi municipal de futbol a
L’Hospitalet com a escenari de rodatges publicitaris i els ingressos obtinguts entre el període 2000 i 2018.

30/04/2019

30/04/2019

Només es va donar la resposta a aquesta pregunta del 2012 al 2018 i a data d’avui encara no tenim la resposta i
ens agradaria saber quants anuncis s’han fet publicitaris a l’estadi municipal d’esports de L’Hospitalet entre el
2000 i el 2012 i quins ingressos s’han obtingut i si aquests ingressos han anat a parar al Centre d’Esports
L’Hospitalet o al propi ajuntament, i ens agradaria que ens contestin aquesta pregunta, que no ens demanin
pròrrogues i a més sabent que en aquest plenari hi ha dues persones, un exvicepresident i l’actual regidor
d’esports que havien format part d’aquesta junta directiva del Centre d’Esports de L’Hospitalet.

5008

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ERC

No

RESPOSTA

25/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

5009

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

A principis de gener es va demanar a la Diputació un canvi de destí als ajuts que en un principi eren del projecte
executiu del poliesportiu del Gasòmetre i un excedent del camp de futbol de Collblanc - La Torrassa
d’aproximadament 3 milions d’euros en total. L’equip de govern proposava comprar naus industrials del SAREB,
dels carrers Cobalt 15-23, carretera del Mig 6-10 i Rosalia de Castro 3-7, i voldríem saber quin ús i/o destí tenen
assignades per a aquestes naus.

3/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
L’edifici de l’Harmonia va patir un despreniment la nit del 19 de novembre del 2017. Una pedra de la façana, la
torreta de la cantonada per ser més exactes, va caure sense haver de lamentar danys personals afortunadament.

30/04/2019

5010

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Segons declaracions del director del museu, Josep Mª Solies, la restauració de la torreta es va realitzar als anys
70. El sistema que es va utilitzar no era gaire metòdic i es van col·locar uns ferros que per alguna filtració d’aigua
s’han rovellat, s’han inflat i han fet caure la pedra. La resta de l’edifici es va restaurar fa uns dotze anys
aproximadament i malgrat no es preveuen més problemes es van instal·lar uns reforços metàl·lics i una malla
verda encara visibles avui dos anys més tard.
Segons es va anunciar l’any 2017 el proper pas seria redactar un projecte de restauració que havia de passar per
la comissió de patrimoni de la Generalitat per a la seva aprovació. Cal destacar que l’edifici de l’Harmonia està
catalogat com a bé d’interès local i nacional i compta amb els graus de protecció existents.
La pregunta és: s’ha fet algun pas per elaborar el projecte de restauració? Si és que sí, en quin estat es troba i si
hi ha calendari d’actuació?

No

30/04/2019

5011

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ICV-EUiAPIRATAS

I una altra pregunta. Durant aquesta legislatura el govern ha realitzat una gestió de l’arbrat i de la cobertura verda
molt criticada, tant per la ciutadania com pels grups municipals de vessant més mediambientalista, per la tala
massiva dels arbres que ha suposat. L’argumentari principal era el compliment de la normativa d’accessibilitat.
Actualment però veiem que el criteri d’actuació per millorar l’accessibilitat no té la mateixa força en altres àmbits o
en lloc d’afectar l’arbrat, afectaria als vehicles privats, principalment a les motos. Hi ha una problemàtica
important de cara a l’accessibilitat en l’aparcament descontrolat de motos en diferents zones de la ciutat.
La pregunta és: què pensen fer per acabar amb els aparcaments descontrolats de motos per garantir aquesta
accessibilitat?

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

4/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Continuem amb tema de motos. És conscient l’ajuntament d’una pràctica de quan els vehicles pugen de la
carretera a la vorera a aparcar, moltes vegades entren pels passos de vianants que moltes vegades surten de la
rotonda i entren directament al pas de vianants?

30/04/2019

5012

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Això és un perill evident i ho posem en particular, perquè jo vaig viure presencialment un incident o accident, que
va ser a una rotonda davant de Granvia 2. Les motos surten d’allà i moltes vegades les empaita un cotxe i entren
de la rotonda de Granvia 2 i entren cap a dins i estàs tu allà amb el carro esperant, amb nens, gent gran i entren
les motos. És un perill evident pels motoristes que entren des de la carretera fins a l’accés, i òbviament pels
vianants que són als passos de vianants.
Per tant, si és conscient l’ajuntament, si ha planificat d’alguna manera, alguna fórmula per accessos
d’aparcament de motos. No sé si hi ha cap tipus de pacificació d’aquest tipus d’aparcament, o treure’ls de la
vorera. Si és conscient, doncs demanem en tot cas que respongui si és conscient, quin tipus de solució es pot
donar a aquesta petita situació.

No

30/04/2019

5013

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

ICV-EUiAPIRATAS

I després, també som conscients de que a la zona de plaça Europa hi ha un edifici que crec que porta 3 o 4 anys
que s’ha començat a fer. No sabem si... sembla que ara s’han aturat altra vegada les obres. Una torre que està al
costat de l’hotel Renaissance, que té dues grues, va moure terres fa uns anys, ara sembla que han tornat a
aturar-se.
Això compleix la normativa? La llicència d’obres va vinculada a un termini mínim? Hi ha inspeccions de seguretat
al respecte per tot el que hi ha allà, de material d’obra, de grues? Hi ha revisions, etc.? Perquè també han sorgit
algun tipus de complicacions.

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

5/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hem rebut aquesta setmana escrit de l'associació de veïns independent de Bellvitge sol·licitant, sabent és públic,
que porten 7 anys sol·licitant la cessió d’un local municipal per poder atendre als veïns i veïnes del barri i, en
definitiva, per desenvolupar de forma normalitzada la seva activitat com a entitat veïnal.

30/04/2019

5014

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

CUP-PA

Tenint en compte, segons expressen, la promesa del govern de la cessió d’un local al setembre del 2018, i que
això no s’ha produït, sis mesos després encara no s’ha produït.
Volem saber quan té previst l’ajuntament, aquest govern facilitar un local a aquesta associació de veïns,
l'associació de veïns independent de Bellvitge. Gràcies.

No

30/04/2019

5015

Sí

30/04/2019

5016

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Des del Partit Demòcrata tenim una pregunta. Diversos veïns del Gornal ens han fet arribar la seva queixa
respecte al fet de que a l’aparcament públic que hi ha entre els carrers Joncs, avinguda Carmen Amaya i
Aprestadora, hi ha un nombre important de cotxes abandonats, segons han pogut constatar els veïns des de fa
anys.

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

RESPOSTA

16/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

CiU
Vist això i atenent que aquests vehicles abandonats ocupen un espai d’aparcament, preguntem, pensa l’equip de
govern dur a terme una inspecció o control per tal de verificar que existeixen vehicles abandonats en aquest
espai? Un cop fet, com es pensa procedir per retirar aquests vehicles de la via pública? Aquest prec/pregunta el
fem extensiu als cotxes abandonats que hi ha al final de l’avinguda Vilanova, banda muntanya.

Per una altra banda, també volem fer arribar a l’equip de govern un prec/pregunta respecte a una situació que
ens preocupa, i que té lloc a l’aparcament que hi ha entre el final de l’avinguda Vilanova i el poliesportiu del
Gornal, on hi ha dos vehicles on hi viu gent.

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

RESPOSTA

29/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

CiU
El prec/pregunta és: pensa l’equip de govern comprovar si realment existeix gent vivint en cotxes en aquest
espai? I si es comprova que és així, quines mesures es pensen implementar per ajudar aquests veïns i veïnes, i
fer que puguin optar a un habitatge digne?

6/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El pasado 27 de septiembre este ayuntamiento emitió una nota de prensa anunciando que Núria Marín y Artadi
acuerdan una experiencia piloto para detectar viviendas vacías en L’Hospitalet. Anunciaron que la Generalitat
delegará en el ayuntamiento la capacidad inspectora en esta materia, por tal de elaborar un censo de viviendas
vacías que ayude a abordar el fenómeno de la ocupación y las actuaciones de posibles mafias,
comprometiéndose, Generalitat y Ayuntamiento, a trabajar de forma inmediata en la redacción del convenio que
haga posible esta iniciativa.

30/04/2019

5017

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

CIUTADANS

A pregunta del grupo municipal de Ciudadanos, el teniente alcalde del área, Sr. Pepe Castro, nos respondió el 19
de octubre que estaba previsto que se empezara a desarrollar la experiencia piloto, en el primer trimestre del
2019 y que se había detallado el acuerdo mediante la firma de un convenio. Sin embargo, a fecha 14 de
noviembre, la directora de servicios nos confirmó que no había ningún convenio firmado.
Ahora que se está acabando el primer trimestre del año, queremos saber si ya se ha firmado el convenio y cómo
va la experiencia piloto que tenía que empezar a desarrollarse en este primer trimestre. ¿Se ha hecho algo?, ¿o
Núria Marín y Elsa Artadi se reunieron meramente para vender humo? No sería la primera vez, por eso les
preguntamos, porque como hay contradicciones entre lo que usted dice y lo que dice la jefa de servicios, pues a
ver si nos lo aclaran.

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

7/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Yo tengo dos preguntas si me da tiempo. Tengo una pregunta que es del mandato anterior y además es una
pregunta recurrente, el tema de la poda de los árboles.
Los vecinos de…, este es un ejemplo pero nos preguntan sobre más podas pero concretamente los vecinos del
carrer Peñíscola número 25, están esperando desde el 31 de marzo de 2015 a que se les dé respuesta a su
planteamiento, de que se les poden los árboles que tienen justo delante de los números 25, 27 y 29.

30/04/2019

5018

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

CIUTADANS

Yo les comenté, porque en alguna ocasión he oído al Sr. Castro hablar de un plan de poda, que probablemente,
o sea que esto no es arbitrario, porque claro lo que la gente se cree cuando no se le da respuesta, es que se
podan determinadas calles porque vive no sé quién. Eso lo dicen así.
Entonces yo les planteé que existe un plan de poda, que en alguna ocasión había oído hablar de él, pero me he
visto incapaz de buscar a través de la web y todo esto. Sí que ha habido alguna nota de prensa de estas últimas
actuaciones que se hicieron a partir del 2016, pero me gustaría en primer lugar que se les dé respuesta a los
vecinos. Les sugeriré también que vayan a ver a la Síndica, que parece ser que a lo mejor igual también tiene
otra respuesta.
Y luego sobre todo, si existe un plan de poda, que se cuelgue en la web y que la gente se atenga a unos criterios.
Probablemente a lo mejor no se les tiene que podar por el motivo, por la especie de árbol que sea, pero que la
gente sepa a qué atenerse, porque sino parece que es subjetivo.

No

30/04/2019

5019

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Y luego mi segunda pregunta súper rápido. Volviendo a un tema también muy recurrente, las obras en la calle
Jacinto Verdaguer, me gustaría saber, porque ya veo que todos los problemas no se solventan, por lo menos la
previsión de finalización de las mismas.

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

CIUTADANS
Y luego segundo, se ha vuelto a constatar, a pesar de que en octubre se nos dijo que estaba todo resuelto y
súper controlado, otra vez incidencias en lo que es el trasvase de materiales y con la grúa y la circulación al
mismo tiempo. Entonces por favor, informad también a los vecinos porqué es súper recurrente. Gracias.

8/33

Data ple

30/04/2019

30/04/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Tengo dos preguntas. La primera es relativa al tema de la iluminación pública de la ciudad. En las últimas
semanas el equipo de gobierno está cambiando todas las luces de toda la ciudad. Desde el Partido Popular
queremos saber el coste que supone todo el cambio de iluminación pública, y en cualquier caso si es consciente
de que, a pesar de que se están cambiando las luces por unas luces led de bajo consumo y que en teoría
iluminan más, todavía hay zonas oscuras que los vecinos se quejan de que a pesar de que sí parece que la
iluminación es un poquito mejor, pero todavía es insuficiente.

5020

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

PP

No

RESPOSTA

24/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

La otra pregunta es relativa al tema del incivismo. Desde el equipo de gobierno se sanciona, pero hay un
porcentaje muy elevado de esas sanciones que no se cobran. Entonces, queremos saber desde el grupo Popular
qué se hace con esas personas a las que se sanciona y finalmente no se cobra esa sanción, qué trato se tiene
con ellas.

5021

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

PP

No

RESPOSTA

29/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Quería exponer dos cuestiones. La primera es sobre el plan de inversiones y sobre las inversiones en esta
ciudad. Antes de hacer las preguntas, me gustaría enseñarles algunos datos para que ustedes puedan ver la
diferencia entre lo que se presupuesta y las inversiones que al final se ejecutan.

30/04/2019

5022

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

CIUTADANS

Entonces, en el año 2016 ustedes prometían 24 millones, hicieron solo 10 millones de inversión. En el año 2017
ustedes prometían más de 47 millones, ustedes solo cumplieron con 11. En el año 2018 ustedes prometían más
de 38 millones, hicieron 31, y de momento han prometido 19 y pico, a fecha 28 de febrero no han ejecutado de
momento lo que ustedes dicen, cero euros.
En resumen, de 130 millones que ustedes prometieron, pues al final han ejecutado solo 50 y llámenme
precavido, pero no me atrevo a decir que en estos pocos meses que quedan para acabar la legislatura, vayan a
ejecutar 80, que son los que no han cumplido y lo que les quería preguntar es, ¿qué motivos ha tenido este
gobierno para no cumplir esa famosa promesa de vamos a invertir 130 millones de euros? Y, ¿qué inversiones
han quedado encima de la mesa?

Sí

RESPOSTA

24/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

9/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Y otra pregunta más. Sobre el polideportivo de Santa Eulàlia les preguntamos de forma oral en este Pleno y les
dijimos, ¿qué ha pasado con el polideportivo? ¿Qué ha pasado con las instalaciones? Y, ¿qué ha pasado con las
revisiones?

30/04/2019

28/05/2019

30/04/2019

El señor teniente de alcalde, el Sr. Cristian Alcázar, dice, ha pasado la inspección técnica de instalaciones de
baja tensión con resultado favorable, pero como ya estamos precavidos en este grupo municipal, les pedimos
también por escrito, que nos dieran ustedes los informes a ver si era verdad o no era verdad, y sus propios
informes dicen que la inspección técnica de baja tensión, pues lamentablemente de momento no es favorable. Es
decir, no la ha pasado, no la ha pasado. Les enseñábamos aquí las fotos y ustedes se quejaban. Y entonces no
la han pasado. Las inspecciones las deberían haber pasado el 3 de febrero de 2019 y el 4 de febrero de 2019.
No las han pasado.

5023

PREGUNTA
ORAL

26/03/2019

CIUTADANS

No

RESPOSTA

29/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

5024

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

ERC

No

RESPOSTA

23/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

5025

No

Farem dues preguntes ja que han estat aquí els treballadors i les treballadores de la Guàrdia Urbana. Voldríem
saber com estan les seves reivindicacions laborals, reivindicacions de millora laboral, el tema del conveni i la
dotació de més recursos per a que puguin desenvolupar la seva tasca amb dignitat.

Coneixedor de que el Casino del Centre en el seu edifici va tenir uns problemes al sostre fa uns quinze dies, dues
tres setmanes, tot i que és una entitat privada i s’hi fan moltes activitats culturals i passa molta gent per allà,
l’equip de govern demanar-los la possibilitat d’una col·laboració per ajudar a aquesta entitat i així entre el propi
Ajuntament i la Generalitat de Catalunya es una de les entitats més històriques i més antigues de la ciutat de
L’Hospitalet i atès, torno a repetir, que dins d’aquest recinte es fan activitats constantment des de l’àmbit cultural
de tot tipus i buscar la possibilitat d’arribar a un acord per ajudar-los o per buscar la fórmula de reparar les
instal·lacions.

PREC
ORAL

30/04/2019

CiU

RESPOSTA

30/04/2019

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

10/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Una és que el pròxim dia 21 de maig es compleix el bicentenari de la inauguració del Canal de la Infanta i com
tothom sap el Canal de la Infanta va ser i és una infraestructura cabdal en el desenvolupament de la nostra ciutat
i encara és molt present la seva influència a la configuració de la nostra ciutat, de L’Hospitalet.

30/04/2019

30/04/2019

5026

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

30/04/2019

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

5027

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

ICV-EUiAPIRATAS

Entenem que un aniversari tan marcat d’un element patrimonial tan extraordinari ha de ser reivindicat i celebrat,
així que tenim una pregunta i un prec. Quins plans i quines activitats tenen pensades des de l’equip de govern
per celebrar aquest bicentenari i fer valdre el llegat del patrimoni que suposa el Canal de la Infanta i en cas de no
tenir cap, preguem als departaments que correspongui posin en marxa la creació d’activitats per celebrar el
bicentenari del Canal de la Infanta i per donar a conèixer la importància cabdal d’aquest element patrimonial.

I una altra pregunta, hem rebut moltes queixes de veïns i veïnes dels carrers Ca n’Alòs i Sorolla sobre el mal
estat i les males condicions de conservació i manteniment del solar d’Adif que es troba a la interjecció de les
línies de rodalies i durant aquesta legislatura es va aprovar una moció per millorar l’estat i el manteniment
d’aquest solar. També se’ns va informar que Adif havia cedit el solar a l’Ajuntament i la situació actual es de
deixadesa total, i arriba a ser perillosa per a la salubritat i la seguretat dels veïns i veïnes. El solar està ple de
runa i de cotxes abandonats i amb la perillositat de tenir el cable de 25.000 volts de la catenària a tres metres,
que pot provocar risc d’incendi.
La pregunta és, per què no s’han realitzat encara les tasques de manteniment que es van aprovar a la moció i
quines accions pensa portar a terme el govern per solucionar la situació i en quin termini?

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

11/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Básicamente me ha copiado la pregunta, Sra. Esplugas. Ya hicimos una pregunta hará uno o dos plenos, referida
también al mal estado, cada vez peor, de diversos parques de la zona del ámbito de Santa Eulalia, que son
relativamente nuevos y están totalmente destrozados.

30/04/2019

5028

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Entonces queríamos saber cuándo se van a hacer esas intervenciones, volvemos a preguntarlo. Si eran
conscientes de que estaban en una situación muy precaria, un espacio público donde els més menuts y sus
familiares van a disfrutar del tiempo libre, y que si son conscientes de este nivel de mal estado de estos parques
infantiles, cuando tienen pensado arreglarlos y cambiar el tipo de parques. Gracias.

Muchas gracias. Miren, una pregunta que tenía. En el pasado Pleno les preguntamos por la experiencia piloto
para detectar viviendas vacías aquí en L’Hospitalet que en este caso la Alcaldesa Núria Marín y la entonces
consellera de la Generalitat, Elsa Artadi, anunciaron a bombo y platillo en septiembre del año pasado.

30/04/2019

5029

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

CIUTADANS

En mi grupo, como más o menos les hemos ido calando durante esta legislatura, pues ya sospechábamos que
iba a ser el típico humo que acostumbra a vendernos en este caso la Sra. Alcaldesa por lo que preguntamos a
este gobierno como se iba a desarrollar. Es decir, ustedes podrían habernos desmentido, el teniente de alcalde
de esta área nos respondió que estaba previsto que se empezara a desarrollar esa experiencia en el primer
trimestre de 2019. Lo que nos responde el responsable a fecha 24 de abril a nuestra pregunta del mes pasado,
cito literalmente, “es que la Generalitat nos remitió el borrador del convenio que estaba previsto que se pudiese
firmar para iniciar su desarrollo durante el primer trimestre de 2019, pero que por parte de la secretaria general y
los servicios jurídicos municipales se está estudiando el texto y se están realizando correcciones en el redactado
que se consideran necesarias para proceder a la aprobación y la firma del convenio”.
Es decir, ustedes decían que en un trimestre, pero en un trimestre no lo han cumplido y no lo han aprobado, lo
que nos genera las siguientes preguntas que les queremos formular: ¿en qué fecha les remitió la Generalitat el
borrador?, ¿en qué consisten esas correcciones?, ¿algún desacuerdo con la Generalitat con las características
de la prueba piloto?, ¿cuándo tienen pensado que se firme al final el convenio?
Porque esto al final es solo un ejemplo. Les hemos puesto muchísimos ejemplos durante la legislatura: de
limpieza, de inversiones, de seguridad, de falta de reformar ciertas calles, de falta de cumplimiento de los
acuerdos que aquí se firman y este al final es uno más que ustedes son muy muy rápidos para hacerse la foto
pero son muy muy lentos al final para cumplir. ¿Cuándo tienen ustedes pensado cumplir?

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

12/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
També voldríem fer una altra pregunta. Per fi després de mesos d’espera hem rebut la resposta a la pregunta
que els hi vam efectuar, de quants anuncis publicitaris i cinematogràfics es van realitzar al camp de L’Hospitalet
durant el període 2000 al 2012, i els ingressos que van significar per a les arques municipals.

30/04/2019

5030

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

ERC

Vostès han necessitat molt de temps per dir-nos que vostès no tenen aquestes dades, perquè l’estadi municipal
de futbol, que cal recordar que és propietat de l’Ajuntament, estava cedit al Centre d’Esports de L’Hospitalet
durant aquest període i també ens diuen que no feien cap tipus de seguiment al conveni de cessió de l’estadi i
que si volem saber quants anuncis es van fer i quins ingressos es van obtenir, ho preguntem al Centre d’Esports
L’Hospitalet.
Doncs bé, ho hem preguntat al Centre d’Esports L’Hospitalet per escrit i ens diuen verbalment que no poden
donar-nos aquesta informació, perquè no tenen la comptabilitat d’aquests anys i aprofitant que aquí tenim a un
regidor d’esports que va formar part d’aquella junta directiva i a l’expresident del Centre d’Esports de L’Hospitalet,
els hi preguntem directament quants anuncis publicitaris es van fer al camp de futbol del Centre d’Esports
L’Hospitalet durant el període 2000-2012, o durant el període en el que vostès van tenir responsabilitats en el
club i quina quantitat va ingressar el club en concepte de rodatges publicitaris.

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Hace unos meses el Partido Popular presentó una moción relativa, el Sr. Castro lo recordará, relativa a los
parques infantiles, para que fueran adaptados a los niños que tienen diversidad funcional.
30/04/2019

5031

PREGUNTA
ORAL

30/04/2019

PP

No

RESPOSTA

30/04/2019

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

Acta de ple:

30/04/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS6Gzf2pX5Kq82SS3zCifvEVUEGIe4LNK04qazB

Entonces, queríamos saber el grado de cumplimiento de dicha moción, porque además hay padres que viven en
Collblanc-La Torrassa que me explican que hay mobiliario de los parques que está roto, que hace meses que
están reivindicando que se arreglen y que nadie les hace caso. Por tanto, queremos saber el grado de
cumplimiento de la moción y cuando van a poner remedio al mobiliario en este caso de los parques infantiles que
está roto. Gracias.

13/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIO DE MOTIUS
A la plaça Guernica, en la zona de jocs infantils, hi ha un banc on una de les fustes està trencada, amb el perill
que això representa.
Tenint present que és dins d’una zona infantil i que ja s’ha donat el cas que algun infant s’ha quedat atrapat en el
forat que queda entre les dues fustes.

28/05/2019

5032

PREGUNTA
I PREC
ESCRIT

16/05/2019

CiU

PREGUNTA
Es pensa dur a terme la reparació o substitució d'aquest banc?
Si es que sí, quan?
Si es que no, per quin motiu?
Preguem es dugui a terme una actuació urgent per tal de reparar o substituir aquest banc per evitar que cap
infant, o ciutadà/na, es faci mal.

No

RESPOSTA

20/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

14/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bàsicament voldríem preguntar o fer un prec. El setembre de 2014 vostè com a Alcaldessa va signar un conveni
amb Telefónica per impulsar els projectes de les smart cities i convertir un callcenter d’aquesta ciutat que
gestiona l’empresa Extel com un centre de referència de l’atenció digital a nivell de l’estat espanyol.

28/05/2019

5033

PREC
ORAL

28/05/2019

ERC

Aquest nou centre que vostè va visitar el 2014 està ubicat a la plaça Europa i en aquell conveni o acord es deia
que es volia arribar als 400 llocs de treball a aquesta ciutat. La realitat és que avui únicament treballen 80
persones, els treballadors i les treballadores d’aquesta empresa estan patint acomiadaments, pèrdues de drets
laborals i també mobbing laboral.
Llavors des d’Esquerra Republicana de Catalunya el que voldríem és que vostè rebés al comitè d’empresa
d’aquesta empresa que fa una vaga el proper divendres dia 31, en la qual hi ha també una concentració a les 12
a la plaça Europa. També li demanaríem que aquest ajuntament pogués expressar el suport als treballadors i les
treballadores, que es pugui també treballar i creiem que seria oportú una declaració institucional tal i com s’ha fet
amb altres empreses en la mateixa situació de suport als treballadors i treballadores, que es pogués revisar
també aquest conveni que es va signar el 2014 perquè creiem des del grup municipal d’Esquerra Republicana
que no podem permetre que es perdin llocs de treball a la nostra ciutat.

RESPOSTA

28/05/2019

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

5034

PREGUNTA
ORAL

28/05/2019

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

28/05/2019

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

Acta de ple:

28/05/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5Nh2aPIPCObqazCf6VvEfVjRqazA0JGpaGrij6QqazB

No

28/05/2019

Jo tinc una pregunta al Sr. Pepe Castro, ja es fa de manera recurrent. És si és conscient l’àrea d’urbanisme de
l’estat d’abandonament de diversos parcs infantils de la zona de Santa Eulàlia Gran Via, en el que òbviament ja
afegim la falta d’ombres i d’espais per gaudir la resta del dia o durant el dia aquests espais de jocs i demés,
sobretot ara que comença la calor i també la falta de reposició de diversos jocs, papereres, etc. Gràcies.

15/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En relació als permisos d’ocupació de la via pública per part de partits i grups polítics per la realització de
paradetes informatives durant la campanya electoral en els espais públics que no estan regulats expressament
per la Junta Electoral.
El dijous, 23 de maig, es va instal·lar una paradeta del grup VOX en la plaça de l’Ajuntament. Es dóna la
circumstància que l’Ajuntament, ens va denegar el permís per a la realització d’una paradeta en la mateixa plaça
durant el mateix mes de maig, al·legant que “no es concedeixen taules en la plaça”. Per aquest motiu vam
informar la Guàrdia Urbana, però el resultat va ser que VOX va continuar ocupant aquest espai públic sense cap
mena de problema.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

24/07/2019

5035

PREGUNTA
ESCRITA

27/05/2019

ERC

1. Disposava VOX de permís per a instl·lar una paradeta el dia 23 de maig en la plaça de l’Ajuntament?
2. En cas que es disposés de permís, quin és el motiu pel qual se li concedeix a VOX i no a ERC?
3. En cas que no disposés de permís, com és que la Guàrdia Urbana no va impedir que la paradeta continués
instal·lada?
4. S’ha realitzat alguna actuació posterior sobre aquest tema?
5. Podem disposar de la relació dels permisos concedits per l’Ajuntament als partits, grups i coalicions per a la
realització de paradetes informatives, actes o qualsevol altra activitat en els espais públics o locals municipals en
llocs i dies que no estan expressament regulats per la Junta Electoral?

No

RESPOSTA

01/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

16/33

Data ple

24/07/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

5036

PREGUNTA
ESCRITA

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Alguns veïns i veïnes De la plaça de la Constitució (c. Major / c. Sant Roc) a l’alçada del núm. 1-5, del barri del
Centre ens han fet arribar la seva queixa referent a la greu dificultat que suposa l’accés a les persones que
circulen amb carrets, cadires de rodes i caminadors als domicilis, ja que la rampa que fan servir habitualment es
troba ocupada durant una bona part del dia per diferents vehicles de repartiment de mercaderies. En la pràctica,
aquesta rampa actua de facto com a espai de “càrrega i descàrrega” impossibilitant l’accés als vianants, que es
veuen obligats a donar tota la volta buscant una altra rampa de la plaça, que molts cops, també està ocupada, en
aquest cas per motos.

12/06/2019

ERC
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Coneix el govern municipal aquest problema?
2. El govern municipal permet l’aparcament de vehicles en aquesta rampa?
3. Quina actuació té prevista el govern municipal per resoldre aquest problema?

No

RESPOSTA

15/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

17/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El passat 30 d’abril el Ple va aprovar per unanimitat la moció presentada pel grup municipal de CiU, amb adhesió
de CUP-PA, perquè l’Ajuntament faci que el servei de “bicisharing” compleixi la normativa sobre accessibilitat.
La moció acordava instar al compliment, en un termini de màxim de 15 dies, de les prescripcions de la Síndica de
Greuges de l’Hospitalet sobre les bicicletes compartides a l’Hospitalet i que reflexa la resolució final 23/2019, de
28 de març de 2019, en la que es demana:

24/07/2019

5037

PREGUNTA
ESCRITA

12/06/2019

ERC

- S ol·licitar a l’Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme que faci una regulació específica i contemplant:
A. Delimitar la capacitat real de la ciutat per assumir bicicletes d’ús compartit, tenint en compte la necessitat de
compatibilitzar en les vies i els espais públics la convivència i l’estàndard legal d’accessibilitat.
B. Establir els requisits i els criteris objectius que permetin a les empreses interessades en la prestació d’aquest
servei, accedir en condicions d’igualtat a les corresponents autoritzacions.
C. Establir les condicions de prestació d’aquest servei tenint en compte que cal:
a. Regular específicament l’aparcament de les bicicletes compartides sense ancoratge a la ciutat,
contemplant que, aquest, sempre, hagi d’estar a la calçada i mai a la vorera.
b. Determinar que pel cas que les bicicletes estiguin aparcades a vorera, aquestes han de ser retirades per
l’empresa gestora o bé, subsidiàriament per l’Ajuntament, en el termini que marqui la regulació, aplicant el
procediment sancionador corresponent.
C. Qualsevol altre aspecte que vagi en la línia de millorar l’accessibilitat universal de la nostra ciutat i el bon
ús de les bicicletes.
Durant el Ple, el regidor responsable de l’Àrea Sr. García Mompel es va comprometre a que “en 15 dies jo li
passaré resultats”, i el regidor de govern Sr. Jiménez Ariza va afirmar que “estamos trabajando en ello y además
rápidamente se implantarán las medidas que pidió la Síndica”.
Per aquest motiu, i ja sobrepassat folgadament el termini màxim aprovat e 15 dies, el grup municipal d’Esquerra
Republicana li pregunta al govern municipal:
1. En quin estat es troba el compliment de la resolució final 23/2019 de la Síndica de Greuges, pel que fa a la
delimitació real de la ciutat per assumir aquest tipus de bicicletes i, en especial, els punts relatius a que les
bicicletes sense ancoratge hagin d’estar aparcades sempre a la caçada i mai a la vorera, procedint a la seva
retirada aplicant el procediment sancionador corresponent?

No

RESPOSTA

15/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

18/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
A finals del mes de maig es va produir un acte de vandalisme contra la placa que recordava els bombardejos que
va patir la ciutat, situada a la cantonada entre els carrers Montseny i Llobregat.
Per aquest motiu, el grup municipal d’Esquerra Republicana li pregunta al govern municipal:

24/07/2019

1. Quan està prevista la reposició de la placa arrencada del seu emplaçament original?
2. En quin estat es troba el compliment de l’acord CINQUÈ de la moció presentada per aquest grup sobre el
reconeixement a les víctimes dels bombardejos i la recuperació dels refugis antiaeris, aprovada el passat 27 de
novembre de 2018, que instava “a la instal·lació d’un monument a la memòria de les víctimes dels bombardejos
que va patir la ciutat de l’Hospitalet en el període 1937-1939, fent-lo extensiu a tots els pobles víctimes d’altres
guerres”?
3. En aquest mateix sentit, en quin estat es troba el compliment de l’acord QUART de la mateixa moció
aprovada, que instava a “elaborar un estudi sobre l’emplaçament, situació i possibilitat de recuperació dels refugis
antiaeris de la ciutat”?
4. En quin estat es troba el compliment dels acords PRIMER, SEGON i TERCER de la mateixa moció aprovada,
relatius a la recuperació i rehabilitació dels refugis ja localitzats de la Torre Barrina, del Castell de Bellvís i de Can
Nyac, respectivament, en el cas del primer d’ells anunciat per l’actual alcaldessa i pendent des de l’any 2007?”

5038

PREGUNTA
ESCRITA

12/06/2019

ERC

No

RESPOSTA

22/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

Vist el creixement de la construcció d’habitatges de promoció privada en la ciutat. En algunes zones que ja tenen
un important nombre d’habitants,
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
24/07/2019

5039

PREGUNTA
ESCRITA

01/07/2019

ERC

1. Quines són les previsions del govern municipal sobre la ràtio habitants/serveis, en qüestions com per
exemple dels serveis de salut, ensenyament, transport, neteja, gent gran, etc.? Té previst el govern municipal
com afectarà aquest increment d’habitatges i les seves conseqüències als actuals i futurs serveis?
2. Aquestes previsions de creixement d’habitatges que suposaran un increment de població, s’han comunicat
als departaments corresponents de la Generalitat per tal de planificar les seves previsions de serveis?

No

RESPOSTA

24/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

19/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
- Quantes trucades ha rebut la Guàrdia Urbana de veïns i veïnes que demanen la intervenció de la policia local
en el darrer any?

24/07/2019

5040

PREGUNTA
ESCRITA

01/07/2019

ERC

- Quantes d'aquestes trucades no han estat ateses i la Guàrdia Urbana no s'ha personat al lloc dels fets durant
el darrer any?
- Quina és la classificació de les trucades efectuades pels veïns i veïnes a la Guàrdia Urbana (molèsties de
sorolls a locals i domicilis, incivisme, via pública, robatoris...)?
- Quin és el procediment quan un veí truca a la Guàrdia Urbana per denunciar un fet o demanar la intervenció
policial.

No

RESPOSTA

15/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
24/07/2019

5041

PREGUNTA
ESCRITA

01/07/2019

ERC

- Amb quina freqüència es fa el baldeig al carrer?
- Hi ha un pla de reforç de neteja durant els mesos d’estiu? En cas afirmatiu, quin és aquest pla de reforç?

No

RESPOSTA

24/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

20/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
- El govern coneix el problema d’olors dels contenidors que afecten principalment als veïns i veïnes i comerços
del carrer Riera de la Creu número 66-68?
- És coneixedor l’equip de govern que en el contenidor orgànic com en els diferents contenidors de rebuig
situats davant del número 66-68 del carrer Riera de la Creu s’aboquen grans quantitats de residus de peix i
també residus de fruita que col·lapsen els contenidors i provoquen fortes olors especialment a l’estiu?
- S’ha reunit la Regidoria del districte amb els veïns i veïnes i comerços afectats?
- Quantes vegades s’ha reunit?

24/07/2019

5042

PREGUNTA
ESCRITA

- La regidoria ha parlat amb la peixateria del Carrer Blanchart per trobar una solució al problema?
05/07/2019

ERC
- Quines propostes de solució ha plantejat o pensa plantejar el govern per solucionar aquest problema que
pateixen els veïns i veïnes i els comerciants de la zona?
- Ha estudiat l’equip de govern de canviar la ubicació dels contenidors?
- Ha estudiat el govern de soterrar els contenidors que estan davant del número 66-68 del carrer Riera de la
Creu?
- No és possible dividir els 8 contenidors en diferents ubicacions del carrer i establir un mecanisme de rotació?
- Aquests comerços d'alimentació tenen un sistema de contenció i abocament de restes orgàniques, segons el
que diu la llei actual?

No

RESPOSTA

24/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

21/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Nos comentan los vecinos que en la calle moderna, 20 llevan unos dos meses aproximadamente de obras.
También nos comenta una vecina que tiene una plaza de minusválido en esa calle, que debido a las obras no
puede aparcar. Le llamaron el viernes 28/06 identificándose como el ingeniero de la obra para decirle que el vado
de minusválido lo trasladaban a la calle bacardi 4.

24/07/2019

5043

PREGUNTA
ESCRITA

15/07/2019

PP

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita:
CONOCER:
• Cuando está prevista la finalización de la obra de la calle moderna.
• Si se ha trasladado ya la plaza de minusválido a la ubicación que el ingeniero de la obra les dijo a la vecina.

No

RESPOSTA

24/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

Nos informan los vecinos que algunos niños y adolescentes saltan las vallas de los colegios públicos en horario
no lectivo, mayoritariamente tarde-noche.
Concretamente, nos informan de los centros "Instituto Bisbe Berenguer y el colegio de Educación Infantil y
Primaria “Prat de la Manta", para jugar en principio dentro de los patios.

24/07/2019

5044

PREGUNTA
ESCRITA

Este hecho sugiere que puede haber más centros educativos donde se dé esta circunstancia.
15/07/2019

PP
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
• Si el ayuntamiento tiene constancia de esta situación.
• Que soluciones se prevén para evitar que se produzcan estos hechos.

No

RESPOSTA

22/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

22/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En los días que hay mercadillo en Bellvitge, las personas para poder ver las paradas han de pasar por medio de
la calzada que en el resto de días de la semana circulan los vehículos.

24/07/2019

5045

PREC
ESCRIT

15/07/2019

PP

En la parte de la calzada que da a la Flama el asfalto está levantado, lo que provoca sobre todo los días de lluvia,
que las personas que pasan por esa zona se tropiecen y se produzcan caídas como ya nos han comentado
algunos vecinos.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal
RUEGA:
• Se repare esa zona lo más urgente posible para evitar caídas.

No

RESPOSTA

24/07/2019

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

Acta de ple:

24/07/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS7r8qazAtDqYdprk6lLhNewJUULgv2SM41nYAqazB

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Aquest mes de juliol s’ha anunciat la posada en marxa d’un servei de vehicles híbrids compartits a l’Hospitalet.
A través de quin procediment administratiu s'ha realitzat la concessió a l'empresa UBEEQO per posar en aquest
servei, amb l’atorgament d’una llicència d’ocupació temporal de la via pública? A aquest grup ens agradaria
disposar del conveni o documentació corresponent d'aquesta concessió.
25/09/2019

5046

PREGUNTA
ESCRITA

19/07/2019

ERC

2. Hi ha hagut alguna empresa més interessada en un servei d’aquest tipus?
3. Quin ha estat l’import abonat per aquesta llicència d’ocupació temporal?
4. Quina duració té aquesta llicència d’ocupació temporal? Hi ha previst mantenir i/o ampliar aquest servei via
concurs públic, o regular-ho d’alguna manera?
5. Disposarà l’Ajuntament de la informació relativa a la utilització d’aquest servei a la ciutat? Amb quina
periodicitat? S’informarà els grups municipals?

No

RESPOSTA

18/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

23/33

Data ple

24/07/2019

Id
Tipus
Pròrroga ?

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Tengo dos cuestiones que plantarles aquí. La primera es sobre el plan local de diversidad sexual, afectiva y de
género 2018-2022. Es muy sencillo, nuestra petición es que lo publiquen en la página web de este ayuntamiento
para que cualquier ciudadano, inténtelo publicar de una forma accesible porque la verdad es que la página web
da muchas dificultades para encontrar muchas veces la información, pero es la petición. Ahora mismo no está
publicado y queremos que lo publiquen tal y como decían que ya lo habían hecho pero que de momento no han
hecho. Gracias.

PREC
ORAL

24/07/2019

CIUTADANS

RESPOSTA

19/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

5049

PREGUNTA
ORAL

24/07/2019

LHECP-ECG

No

RESPOSTA

19/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

5048

No

24/07/2019

Data

Sí, jo seré molt breu. A nosaltres ens agradaria saber les mesures que s’estan prenent per combatre els
mosquits, mosquits tigre. Hi ha veïns i veïnes que ens estan demanant aquestes mesures perquè com cada estiu
patim d’aquestes plagues.

24/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Mire Sra. Alcaldesa no se me enfade que va a irse de vacaciones y va a tomar aire fuerte, potente y no quiero
que se vaya usted enfadada por las preguntas que hay que hacer. Lo digo porque a veces lo que no queremos
es atender a los periódicos para saber realmente qué política va a hacer.
Por ejemplo, el 5 de julio la Vanguardia publicó una entrevista a usted Sra. Alcaldesa, en la que el periodista le
hacía la siguiente pregunta: “L’Hospitalet está reanimando planes ideados a principios del siglo para alcanzar
2.500 viviendas”, y le dice “¿no es volver a las acciones que pincharon la burbuja?” La alcaldesa respondió: “no,
tenemos un parque de viviendas aproximadamente de 100.000, hablamos de una renovación del 2,5 %, no
puede ser que no haya un mínimo de construcción nueva que puede hacer que incluso se eliminen. Los planes
son perfectamente sociales y necesarios”.
Es probable que tenga razón en eso Sra. Alcaldesa, digo yo, pero nos alegra que usted asuma ese modelo de
renovación urbana que desde Ciudadanos habíamos planteado en este mandato, que por cierto ustedes no están
muy de acuerdo, pero veo que en esa dirección ahora van encaminados.

24/07/2019

5050

PREGUNTA
ORAL

24/07/2019

CIUTADANS

¿Qué medidas concretas piensa llevar a cabo su gobierno para fomentar la renovación del parque de viviendas
de L’Hospitalet? ¿De qué forma pretenden fomentar la sustitución de edificios más obsoletos y degradados?
¿Realmente su gobierno va trabajar en este mandato en la línea de renovación urbana?, hombre, yo creo que sí,
si lo proponen es que deben hacerlo, destinando partidas presupuestarias. O ¿fue solo una respuesta que dio
usted porque no tenía preparada la respuesta?
Porque a veces los periodistas hacen preguntas que uno no las tiene preparadas y sale un poco con algo que
más o menos… pero vamos, a tenor de lo que usted dijo aquí, queremos saber concretamente lo que le he
preguntado para no tener que ir a la prensa, porque seguramente usted me lo explicará mejor que la prensa
porque no habrá preguntas incómodas y si las hay, usted seguro que sabrá salir de ellas y darme una explicación
absolutamente coherente.
Pero ya le digo, no se enfade Sra. Alcaldesa, quiero que se vaya de vacaciones contenta y que vuelva usted
animada porque tiene muchas responsabilidades que habrá que cumplir y para eso hay que tomar oxígeno. No
se me enfade.

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

25/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Moltes gràcies. A l’anterior mandat vam preguntar nosaltres per les taxes d’autorització per a rodatges i vídeos
comercials que es fan a la nostra ciutat, dels diners que s’ingressaven i vam poder comprovar tal i com hem
preguntat moltes vegades en aquest Ple, que a l’estadi municipal del Centre d’Esports L’Hospitalet, entre el
període 2015-2018 es va ingressar una quantitat superior als 70.000 euros.
Vam demanar també informació sobre quins ingressos s’havien efectuat en el període 2000-2011. Des de l’equip
de govern ens van traslladar que ells no tenien aquest tipus d’informació i ens traslladava al Centre d’Esports
L’Hospitalet per tal de que ens fessin saber aquest tipus d’informació.
Doncs bé, el Centre d’Esports L’Hospitalet ens ha contestat i ens manifesta que ells no tenen aquest tipus de
comptabilitat i per tant no ens poden donar cap tipus d’informació de quants anuncis s’han fet i quins ingressos
s’han obtingut.

24/07/2019

5051

PREGUNTA
ORAL

24/07/2019

ERC

Nosaltres creiem que aquest és un fet molt greu, que ni l’Ajuntament ni el club esportiu tinguin constància de
quants anuncis s’han fet en un equipament municipal i quants ingressos ha reportat. I cal recordar que també
aquest ajuntament en aquell període tenia un conveni de cessió d’aquest tipus d’espai i en aquell conveni es
manifestava que es podien sol·licitar informes i la documentació que s’estimés pertinent.
Està clar que era un període en el qual per a nosaltres hi ha hagut irregularitats que ni el propi club ens sap
contestat, és a dir, el tema dels anuncis, i també es feia pagar entrades a clubs de categories inferiors o
s’utilitzava el propi estadi pel propi club per organitzar torneigs de futbol.
Avui la realitat és que ens trobem amb un Centre d’Esports L’Hospitalet que té un deute de més de 400.000
euros i que no pot gestionar l’estadi municipal per poder treure rèdit.
Per tant, demanem de nou que l’Ajuntament faci tot el possible perquè puguem saber quants anuncis es van fer
en el seu moment i saber els ingressos.

No

RESPOSTA

23/09/2019

Cristóbal Plaza Lao
Regidor adjunt d'Esports. Regidor President Districte VI.

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

26/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Bona tarda. Jo la meva primera intervenció no volia deixar de... vull que consti que sigui la reivindicació per la
llibertat dels presos i de les preses polítiques i el retorn dels exiliats i exiliades.

24/07/2019

5052

PREGUNTA
ORAL

Passo a la pregunta, respecte del projecte del poliesportiu del barri de Santa Eulàlia. Aquest projecte nosaltres,
des del grup d’Esquerra Republicana coincidim amb els veïns que aquest barri necessita un poliesportiu, que
aquest projecte és un compromís del govern d’aquest ajuntament de fa més o menys 25 anys, no sé ben bé
quants, i que la situació a dia d’avui és que una gestió podríem dir no gaire acurada d’aquest projecte, ha portat a
que hi ha una situació de conflictivitat entre els veïns i les veïnes per les diferents opcions que s’han plantejat i
tampoc sabem ben bé de quina manera.
24/07/2019

ERC
El que sí que des d’aquest grup municipal nosaltres tenim clar que és molt important el tema de la transparència i
de la participació com a forma de consensuar i d’arribar a acords i per tant demanaríem que ens féssiu arribar
tots els estudis tècnics que s’hagin fet d’aquest projecte, respecte del poliesportiu del barri de Santa Eulàlia en les
diferents ubicacions plantejades, ja sigui Jacint Verdaguer, ja sigui Gasòmetre, ja sigui el parc de l’Alhambra o
qualsevol altra proposta d’ubicació nova o possible ubicació que s’estigui plantejant aquest ajuntament. O sigui
necessitaríem veure l’expedient amb la documentació que hi ha en aquest expedient.
I en segon lloc també voldríem saber quina és la metodologia i quins són els protocols que teniu previst emprar
des de l’equip de govern en la consulta ciutadana que s’ha anunciat per a finals d’aquest any.

No

RESPOSTA

25/09/2019

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:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

27/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Buenas tardes. Desgraciadamente en el último par de meses hemos sido noticia en la prensa por diversos… “un
mosso dispara al aire para sofocar el ataque de ocupas en L’Hospitalet”, “así fue espectacular la pelea violenta
con armas en L’Hospitalet de Llobregat”, “un robo origina una pelea a navajazos”.

24/07/2019

5054

PREGUNTA
ORAL

Últimamente se están produciendo actos de violencia de delincuencia, pero con el empleo de armas y es
evidente que se han multiplicado estas escenas de inseguridad o por lo menos se están transmitiendo en los
medios y la percepción de inseguridad siempre ha sido una de las preocupaciones, si no la mayor preocupación
de los ciudadanos de L’Hospitalet. Entonces todas estas noticias contribuyen a la degradación de esta
percepción por parte de la ciudadanía.
24/07/2019

CIUTADANS
Además durante la campaña electoral, lo hemos visto con reivindicaciones por parte de los sindicatos policiales
ante la falta de efectivos, la falta de material para ejecutar su función y evidentemente se está hablando de la
falta de que se les pague los servicios extraordinarios.
Todo esto nos lleva a preguntar si tenemos constancia de si ha habido un incremento real de los delitos, si se ha
resuelto ya el tema de pagar los servicios extraordinarios. Parecía ser que sí y luego en cuanto a que sí que se
han aumentado… se convocó una convocatoria de aumento de plazas de la plantilla, pero queremos saber
también si está previsto continuar con esta ampliación de la plantilla y por último si está contemplado dotar de los
medios materiales a los agentes para poder desarrollar su trabajo con la mayor diligencia.

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:

25/09/2019

1. Quants delictes s'han produït a l’Hospitalet durant els mesos de juliol i agost d'aquest any?
2. Quins tipus de delictes s'han comès durant aquests mesos de juliol i agost?
3. Durant les vacances d'estiu s'han reduït els efectius de la Guàrdia urbana a l'Hospitalet?
4. Quants efectius de la Guàrdia Urbana s'han destinat per torns entre setmana i cap de setmana durant els
mesos de juliol i agost?

5056

PREGUNTA
ESCRITA

04/09/2019

ERC

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

28/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat del parc infantil de la plaça d’Europa (Entre el
carrer Amadeu Torner i la Torre COPISA). Es queixen de la degradació dels elements del parc i de la seva
manca de manteniment i reparació. El manteniment es redueix a la retirada de l’element afectat i al cobriment de
l’espai buit. (Adjuntem imatges)

25/09/2019

5057

PREGUNTA
ESCRITA

04/09/2019

ERC

Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:
1. El Govern Municipal té coneixement d’aquesta situació?
2. El Govern Municipal te prevista alguna actuació per a substituir els elements retirats o trencats?
3. Quan es realitzarà la reparació de les deficiències d’aquest parc públic?

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Los vecinos de la calle Enric Prat de la Riba, 210-212 llevan tiempo reclamando el traslado de los contenedores
que están situados frente al inmueble ya que existen problemas de olores y salubridad que afectan a los vecinos
y vecinas. Se da la cirscunstancia añadida que en ese mismo número de calle hay una farmacia que se ve
afectada por dichos problemas.
Los vecinos aseguran que solo unos metros más allá exsite un inmueble que está por que no generaría
molestias.

25/09/2019

5059

PREGUNTA
ESCRITA

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
05/09/2019

PP
CONOCER:
• ¿Tiene constancia el equipo de gobierno de las quejas reiteradas de los vecinos?
• Si es así, qué medidas ha llevado a cabo el equipo de gobierno para solucionar el problema?
Y RUEGA:
Trasladar dichos contenedores de basura unos metros más allá para no generar molestias.

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

29/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Con respecto al ruego presentado en el Registro General con número E/22864/2019 con fecha 1 de Marzo y
respuesta por el Teniente de Alcalde del área el 25 de Marzo de 2019.
Respuesta donde se nos hacia saber que, “se realizarian las tramitaciones que correspondan”.

25/09/2019

5060

PREGUNTA
ESCRITA

05/09/2019

PP

Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
• Que tramitaciones se han realizado a fecha de hoy.

No

RESPOSTA

18/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Una vez consultada la documentación relativa a la Cuenta General del presupuesto 2018.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:
- Que criterio sigue el Ayuntamiento para acordar el porcentaje de aportación sobre proyecto presentado, de
las diferentes subvenciones a entidades de la Ciudad?
25/09/2019

5061

PREGUNTA
ESCRITA

05/09/2019

PP

- Cuál es el importe total de obligaciones impagadas por parte de la Generalitat de Catalunya con este
Ayuntamiento?
- Cuál es la aportación económica de la Junta de Andalucía para la celebración del día de Andalucía en
Hospitalet de Llobregat?
- De cuantos inmuebles dispone este Ayuntamiento que no estén ocupados por dependencias municipales o
estén arrendados?
- Cuál es el criterio seguido para la elección de los medios de comunicación donde se publican las
convocatorias de subvenciones municipales?

No

RESPOSTA

25/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

30/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Una vez consultada la documentación relativa a la Cuenta General del presupuesto 2018.
Por todo ello, esta regidora y su grupo municipal solicita
CONOCER:

25/09/2019

5062

PREGUNTA
ESCRITA

05/09/2019

PP

- Que criterio se sigue para determinar los precios por unidad en los contratos por traducción realizados con LA
FARGA, en los que se distingue los precios por:
- Redacción, corrección y traducción
- Comunicación interdisciplinar
- Comunicación digital
- Que se entiende por Unidad, en lo relativo a estos contratos?

No

RESPOSTA

25/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Molts veïns de la ciutat es queixen del nou Pla d’arbrat que està portant a terme l’equip de govern municipal
perquè ha comportat la tala d’arbres arreu de la ciutat, deixant en la majoria dels casos, els carrers sense
ombres.
Segons l’equip de govern, aquest nou Pla d’arbrat suposarà un increment del verd urbà que actualment tenim.
25/09/2019

5063

PREGUNTA
ESCRITA

05/09/2019

PP

Por todo això, aquesta regidora i el seu grup muncipal sol.licita
CONÈIXER:
•
•
•
•

No

Quin tipus d’arbre és plantaran?
Quin serà el termini per aquesta nova actuació?
Quins carrers es deixaran sense arbrat dels que abans si en tenien?
Quin és el cost del Pla?

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

31/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
L’equip de govern portarà a terme el tancament del parc dels ocellets a les nit, responen a una llarga reivindicació
dels veïns que reclamaven des de feia anys el tancament del parc per millorar el descans i disminuir el número
d’incidents vandàlics que es produïen dins del parc per les nits, especialment els caps de setmana.
Segons hem pogut saber, el pressupost inicial es de 73.557 euros i un termini d’execució de tres mesos.
Por todo això, aquesta regidora i el seu grup muncipal sol.licita

25/09/2019

5064

PREGUNTA
ESCRITA

05/09/2019

PP

CONÈIXER:
• Si l’equip de govern es plateja tancar altres parcs de la ciutat per reduir molèsties i reduir els actes vandàlics?
Si es així, quins?
• Ha tractat o té previst tractar aquest tema amb altres institucions, responsables d’altres parcs de la ciutat, per
tal fer actuacions en aquest mateix sentit?
• Existeix un projecte per fer aquest tipus de tancament a d’altres parcs de la ciutat?

No

RESPOSTA

20/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat del passadís inferior de l’estació de Rodalies de
Bellvitge-Gornal. Es dóna la circumstància que de forma recurrent en els dies de pluja aquest passadís es torna
intransitable, provocant moltes molèsties als usuaris. En els episodis de pluges d’aquests dies ja s’han produït
diverses relliscades amb les consegüents caigudes. (Adjuntem imatges)

25/09/2019

5065

No

Al Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya, ens agradaria saber:

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2019

RESPOSTA

25/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

ERC
1. El Govern Municipal té coneixement d’aquesta situació?
2. El Govern Municipal ha instat en alguna ocasió a Adif o Renfe per intervenir immediatament quan es
produeixen pluges i s’inunda el passadís?
3. Té previst el Govern Municipal realitzar alguna acció al respecte?
4. Ara que es realitzen les obres de millora de l’estació i inal·lació d’ascensors, està previst resoldre
definitivament aquest problema recurrent?

32/33

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El grupo municipal del Partido Popular en relación a los colegios de la ciudad, solicita

25/09/2019

5066

PREGUNTA
ESCRITA

12/09/2019

PP

CONOCER:
• Los colegios que este curso 2019-20 tienen barracones, indicando cada colegio el numero de barracones que
van a utilizar y total de niños por colegio que realizaran sus clases en ellos.

No

25/09/2019

5068

No

RESPOSTA

19/09/2019

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

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB

Bueno, más que una pregunta es un ruego. La semana pasada tuvimos el honor, y lo pongo en duda incluso, de
la visita de nuestro presidente Joaquim Torra a la ciudad de L’Hospitalet. Entonces nosotros, más allá de las
declaraciones que haya podido hacer, tanto el President Torra como usted misma como Alcaldesa, nosotros lo
que rogamos es que cada vez que haya, entendemos que usted tiene montón de reuniones que son relevantes
en la ciudad, pero que cada vez que haya una visita de este tipo, de este calado, pues que tengamos constancia
por parte de los grupos municipales de cuáles son los compromisos que usted ha llegado con el President Torra,
para poder luego fiscalizar en ese sentido cuáles son los cumplimientos que se han llevado a cabo finalmente, y
no guiarnos por la propia prensa y las declaraciones que hayan aparecido en los medios.

PREC
ORAL

25/09/2019

PP

RESPOSTA

25/09/2019

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

25/09/2019

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5m3zUqpdtnSXhqazAA4PvAVJ7GWBAGJ1K83sqazB
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