INFORME PRECS I PREGUNTES
ABRIL-SETEMBRE 2018

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.

13/11/18

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, muchas gracias. En primer lugar, tenía una pregunta. En septiembre del año pasado aprobamos aquí una
moción en la que pedíamos a este gobierno que incrementara las medidas en limpieza, en cuanto a las plantas,
en cuanto a los árboles, para mejorar la calidad de vida de las personas, sobre todo las que tienen alergias en
esta ciudad.

24/04/2018

24/04/2018

4727

PREGUNTA
ORAL

23/03/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

23/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

4728

PREGUNTA
ORAL

23/03/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

23/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

La pregunta es, ¿qué medidas y qué acciones han realizado ustedes desde septiembre del año pasado? y el
ruego es que incrementen, en la medida de lo posible, esas acciones y esos recursos de cara a limpiar y a
mantener las calles, los árboles, para que las personas alérgicas de esta ciudad pues puedan vivir un poquito
mejor, porque nos están llegando muchísimas quejas en cuanto a plagas de ciertos insectos, o en cuanto a la
poda de ciertos árboles en algunos barrios, que no se está realizando como se debería de realizar. Le pedimos
que incremente los recursos y que nos informe de las medidas que están llevando a cabo en ese sentido.

Molt breu. Al passeig de Bellvitge hi ha diversos arbres que tenen... bé, alguns veïns han manifestat la seva
preocupació per l’estat d’inclinació d’alguns arbres d’allà. Plantegem que es revisi, no amb la idea de tallar-los, ja
avisem, d’acord? Que es verifiqui la seguretat d’aquests arbres que una ventada... es pugui produir una
desgràcia.

1/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns de l’Hospitalet ens han fet arribar la seva queixa arran de la seva exclusió en el repartiment
d’espais de venda de roses a la via pública en la diada de Sant Jordi tal com s’havia anat realitzant en anys
anteriors.

24/04/2018

4729

PREGUNTA
ESCRITA

04/04/2018

ERC

Aquestes desenes de veïns particulars, sense activitat econòmica estable, però que complien amb tots els
requeriments legals necessaris; es donaven d’alta per un mes a la seguretat social, presentaven les liquidacions
d’hisenda per a aquesta activitat un cop l’any i pagaven la taxa municipal corresponent. Amb aquest canvi,
queden directament relegats a no tenir aquest petit ingrés econòmic anual.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal coneix la situació d’aquest col·lectiu de veïns?
2. El Govern té prevista alguna solució perquè aquest col·lectiu pugui continuar exercint aquesta activitat anual i
disposar almenys d’aquest ingrés econòmic?

No

RESPOSTA

20/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

2/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns de l’Hospitalet, víctimes de pobresa energètica, ens han fet arribar la seva inquietud arran de la
manca d’informació de l’Ajuntament sobre el pagament de les factures de subministrament i també de la
reclamació dels imports per part de les companyies.
Aquests veïns ens informen de les trucades que les companyies estan realitzant als usuaris per a reclamar els
imports de les factures impagades, en alguns casos durant un any, així com de la manca d’informació que els
donen en els punts d’informació de Serveis Socials de l’Ajuntament on en el seu dia van entregar aquestes
factures.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

24/04/2018

24/04/2018

4730

PREGUNTA
ESCRITA

12/04/2018

ERC

Sí

RESPOSTA

30/05/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

4731

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

ERC

1. El Govern municipal coneix aquesta situació?
2. El Govern sap que les companyies estan reclamant els imports pendents a les persones que han demanat
ajuda a l’Ajuntament?
3. Quants usuaris de l’Hospitalet han demanat ajuda per pal·liar la pobresa energètica en 2016, 2017 i 2018?
4. Quants d’aquests usuaris han rebut alguna ajuda? Quina ajuda en concret?
5. Quin import s’ha destinat a pagar factures pendents d’aquests usuaris?
6. Quina és la carència entre la data de sol·licitud d’ajuda i la data de pagament de la factura per part de
l’Ajuntament?
7. Quin és el protocol d’informació als usuaris sobre l’estat de les seves factures?
8. Existeix algun acord entre l’Ajuntament i les companyies per tal de que no es reclamin els imports pendents a
les persones que han demanat ajuda als Serveis Socials? Quin seguiment es realitza?

Bé, el Ple de l’Ajuntament de març va aprovar una moció de suport als treballadors i les treballadores del complex
esportiu L’Hospitalet Nord. Entre els diferents punts dels acords hi havia que l’Ajuntament estudiaria accions per
tal que els treballadors poguessin cobrar el mes i mig que no van cobrar del mes de febrer i part del mes de març.
Des del grup d’Esquerra Republicana de Catalunya voldríem saber quin tipus d’accions ha posat en marxa l’equip
de govern durant aquest mes.

No

RESPOSTA

24/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

3/50

Data ple

24/04/2018

24/04/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta

4732

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

ICV-EUiAPIRATAS

I després també volíem informació sobre l’incident que va haver en els focs d’artifici la nit de foc, aquí a la plaça
de l’Ajuntament. I bé, saber què va passar amb aquestes mesures de seguretat. Si los adornos que había en la
fachada eran "ignófugos", que entendemos que no porque prendieron. I una miqueta d’informació de què va
passar per arribar a aquesta situació. Gràcies.

No

RESPOSTA

24/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

PREC
ORAL

24/04/2018

ICV-EUiAPIRATAS

RESPOSTA

24/04/2018

Núria Marín Martínez
Alcaldessa

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

4733

No

Luego después tuvimos una reunión con el Sr. Mompel sobre el tema de las marquesinas y estos días por las
redes sociales ha habido bastante insistencia porque falta una marquesina en la parada del bus cerca del
oncológico. Entonces quisiéramos, es un ruego, que esa parada también pueda tener una marquesina.

4/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, muy breve. Es sobre la contestación que este Gobierno nos daba a la pregunta que hicimos en el Pleno
anterior sobre la moción que presentamos aquí de favorecer la calidad de vida de las personas con alergias en
esta ciudad.

24/04/2018

4734

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

CIUTADANS

Y bueno, ustedes nos contestan aquí dos aspectos que bueno, queríamos resaltar. En primer lugar, sobre las
nuevas especies de plantación como hemos hablado aquí del campo del Hospitalense por ejemplo y en el resto
de la ciudad, nosotros celebramos, lo digo aquí, que las nuevas especies, a pesar de que su gobierno en este
caso votó en contra, van a poner en marcha esas medidas para que no se planten nuevos árboles que generan
alergias. Es decir, si empezamos a cortar las alergias también de raíz, es mejor en este caso y yo lo celebro, que
entre todos yo creo que hemos conseguido que a partir de ahora no plantemos árboles que causen, en la medida
de lo posible, alergias a los vecinos.
También nos comentan ustedes sobre la maleza en los alcorques y en los vorales de la ciudad que están
realizando actualmente esos trabajos de limpieza y yo aquí es verdad que tengo que lamentar que no acabamos
de ver donde se están realizando esas medidas ya que aproximadamente dos, tres días, hemos encontrado más
de 50 puntos en esta ciudad en los que hay una carencia que se ve de falta de servicios públicos y de falta de
esa limpieza que se necesita. Nosotros de verdad nos ponemos a su disposición, si ustedes quieren revisar esos
50 puntos, pero no creo yo que tenga que ser la oposición la que tenga que estar revisando un poquito como
están las calles, pero de todas formas si ustedes así lo precisan, nos ponemos a su disposición, le entregamos
esos puntos y ustedes por favor pónganse manos a la obra porque ya se lo dijimos en el Pleno anterior y ustedes
decían que ya se estaba haciendo. Gracias.

No

22/05/2018

4735

No

RESPOSTA

24/04/2018

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

Acta de ple:

24/04/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS65MWU9yyuNllTfM9KjkyqazCZqZ6ql36wQrIqazB

PREC
ORAL

22/05/2018

ERC

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

Abans no ha donat temps ni s’ha fet un segon torn d’intervenció. Només un prec, perquè es materialitzi el
compromís de l’Ajuntament amb les polítiques LGTBI formalitzant l’adhesió a la xarxa de municipis LGTBI que
s’ha posat en marxa. Gràcies.

5/50

Data ple

26/06/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4736

PREGUNTA
ORAL

Data

22/05/2018

Sol·licitant
Respon

ICV-EUiAPIRATAS

Pregunta
I després un altre tema que ens arriba pels agents socials de l’hospital de Bellvitge que és un problema. Ells ja
consideren un problema de seguretat vial que és entorn a l’accés a l’aparcament a les hores punta de
treballadors, bàsicament de treballadors a les hores d’entrar a treballar, doncs genera unes cues molt llargues
que arriben als carrers per on han de passar, transitar uns altres cotxes per accedir a la Gran Via i a d’altres vies.
I també volíem saber si teniu constància a l’Ajuntament d’aquesta problemàtica que s’està generant i com
podríem solucionar aquest problema que es genera a la zona.

No

22/05/2018

4737

No

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

ICV-EUiAPIRATAS

A la reunió de presentació del pla director de l’arbrat, el dia 2 de maig, el nostre grup municipal va demanar que
l’àrea ens fes arribar per escrit les normatives concretes amb les que justifiquen les actuacions de tales d’arbres
per tota la ciutat.

PREGUNTA
ORAL

22/05/2018

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

No hem tingut cap comunicació en aquestes setmanes. Ho tornem a demanar, volem saber les normatives, lleis,
ordenances i els articles concrets de les mateixes on es basa l’actuació de tales d’arbres per motius
d’accessibilitat.

6/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, muy breve. Es sobre la contestación que este Gobierno nos daba a la pregunta que hicimos en el Pleno
anterior sobre la moción que presentamos aquí de favorecer la calidad de vida de las personas con alergias en
esta ciudad.

22/05/2018

4738

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

CIUTADANS

Y bueno, ustedes nos contestan aquí dos aspectos que bueno, queríamos resaltar. En primer lugar, sobre las
nuevas especies de plantación como hemos hablado aquí del campo del Hospitalense por ejemplo y en el resto
de la ciudad, nosotros celebramos, lo digo aquí, que las nuevas especies, a pesar de que su gobierno en este
caso votó en contra, van a poner en marcha esas medidas para que no se planten nuevos árboles que generan
alergias. Es decir, si empezamos a cortar las alergias también de raíz, es mejor en este caso y yo lo celebro, que
entre todos yo creo que hemos conseguido que a partir de ahora no plantemos árboles que causen, en la medida
de lo posible, alergias a los vecinos.
También nos comentan ustedes sobre la maleza en los alcorques y en los vorales de la ciudad que están
realizando actualmente esos trabajos de limpieza y yo aquí es verdad que tengo que lamentar que no acabamos
de ver donde se están realizando esas medidas ya que aproximadamente dos, tres días, hemos encontrado más
de 50 puntos en esta ciudad en los que hay una carencia que se ve de falta de servicios públicos y de falta de
esa limpieza que se necesita. Nosotros de verdad nos ponemos a su disposición, si ustedes quieren revisar esos
50 puntos, pero no creo yo que tenga que ser la oposición la que tenga que estar revisando un poquito como
están las calles, pero de todas formas si ustedes así lo precisan, nos ponemos a su disposición, le entregamos
esos puntos y ustedes por favor pónganse manos a la obra porque ya se lo dijimos en el Pleno anterior y ustedes
decían que ya se estaba haciendo. Gracias.

No

RESPOSTA

16/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

7/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hola. Sí, primer se han puesto en contacto con nuestro grupo algunos vecinos del antiguo edificio Mistral, de
calle Prat de la Riba 54, porque han detectado presencia de ratas en el solar contiguo al edificio. Informaron al
Ayuntamiento el día 16 de marzo aunque según les indicaron los técnicos no encontraron ningún espécimen de
ratas. A pesar de ello los vecinos siguen detectando ratas de tamaño considerable.

22/05/2018

4739

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Nos indican también que se han detectado episodios de intentos de ocupación de viviendas vacías en el edificio,
en el que parece ser hay viviendas de las que el Ayuntamiento es propietario. Sería importante para ellos
conocer el calendario de asignación de las viviendas, ya que la instalación de placas para uso sanitario no las
conectan hasta que no se haya instalado el 80 % de vecinos y mientras tanto han de pagar la luz para calentar el
agua y el mantenimiento de las placas solares sin haberlas conectado.
También están muy interesados en saber el calendario de urbanización de la nave del Cosmetoda que les dijeron
que estaría más o menos cercano. En teoría ha de ser también de uso de equipamiento.

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

4740

PREGUNTA
ORAL

24/04/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

16/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

No

22/05/2018

Bé, una pregunta primer sobre el projecte de reciclatge d’oli amb Asproseat. Doncs volíem saber l’estat d’aquest
projecte, com està, quina avaluació s’està fent, quines previsions hi ha.

EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la farola situada en la Calle Cobalto (aproximadamente haciendo esquina
con la calle Pau Casals), se adjunta fotografía.
22/05/2018

4741

PREC
ESCRIT

03/05/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado la farola situada en la Calle
Cobalto (aproximadamente haciendo esquina con la calle Pau Casals). También les ruego se me informe de la
fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.

No

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

8/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la acera de la Calle Portugal, a la altura del número 60, se adjunta fotografía.

22/05/2018

4742

PREC
ESCRIT

03/05/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la acera de la a Calle Portugal,
a la altura del número 60. También les ruego se me informe de la fecha en la que se llevará a cabo esta mejora.

No

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

EXPOSICIÓ DE FETS:
Visto el estado en que se encuentra la acera bajo una papelera frente al Portal de la Avenida Europa, número
109, se adjuntan dos fotografías.
22/05/2018

4743

PREC
ESCRIT

03/05/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para mejorar el estado de la acera bajo una papelera
frente al Portal de la Avenida Europa, número 109. También les ruego se me informe de la fecha en la que se
llevará a cabo esta mejora.

No

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

9/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la Plaça Francesc Macià, hay unas baldosas en mal estado, que han provocado diversas caidas y tropiezos a
los vecinos de la zona.

22/05/2018

4744

PREC
ESCRIT

Por todo ello, esta regidora
11/05/2018

PP
RUEGA:
Se arreglen esas baldosas de forma urgente y se revise toda la Plaza para comprobar si existen mas
desperfectos.

No

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

El 9 de setembre de 2016, el grup polític municipal d’ERC vam requerir al govern municipal si tenien coneixement
de la problemàtica de la parada de bus 107488, tal com manifestaven nombrosos veïns i usuaris de l’Hospital
Dura i Reynals.
El 28 de setembre ens van respondre que a curt termini s’estava estudiant una solució.

22/05/2018

4745

PREGUNTA
ESCRITA

19/04/2018

ERC

El juny de 2017 el Ple de l’Ajuntament va aprovar per unanimitat una moció on l’Ajuntament es comprometia a
fer-se responsable de la millora de les parades de bus existents en la zona amb la instal·lació de marquesines i
elements que facilitessin l’espera dels usuaris.
Ara com ara encara no hem vist cap actuació per resoldre aquesta problemàtica.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. Que té pensat el govern per a resoldre aquest problema?
2. Quina previsió de temps té el govern per portar a terme l’actuació que correspongui?

No

RESPOSTA

17/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

10/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Atès que, de manera recurrent cada any, els veïns i veïnes de la plaça Espanyola veuen con la seva qualitat de
vida es veu perjudicada per problemes de convivència, incivisme i deixadesa, especialment quan arriba el bon
temps i augmenta l’ús i concurrència en els espais públics, i quan arriben les vacances escolars.
Atès que, ara en abril i amb l’arribada de la primavera, aquest problemes s’intensificaran. Malgrat això alguns
veïns ens han traslladat que fa dies que no perceben la presència dels agents cívics.

22/05/2018

4746

PREGUNTA
ESCRITA

26/04/2018

ERC

Atès que el govern municipal, a data de 19 de setembre de 2017, va informar a aquest grup que aquell any, i
només durant els mesos de juliol, agost i setembre (malgrat que els problemes es produeixen al llarg d’un
període molt més extens), en els 93 serveis realitzats (d’uns 10/15 minuts per visita) es van registrar 27
incidències per molèsties o sorolls a la via pública, fet que demostra que el problema fora dels serveis pot tenir un
volum major, que es correspon amb la percepció dels veïns i veïnes.
Atès que el govern municipal, a data de 6 d’octubre de 2017, va informar a aquest grup que s’estava treballant
"per part dels serveis tècnics d’Espai Públic, urbanisme, Habitatge i Sostenibilitat, en comunicació amb el
Districte II, en la concreció d’una primera proposta de remodelació per treballar posteriorment amb veïns/es i
entitats del Districte".
Aquest grup voldria saber:
- Quines accions específiques d’intervenció i vigilància, així com dels agents cívics, hi ha previstes a l’entorn de
la plaça Espanyola a partir d’aquest mes, que és quan s’agreuja el problema que manifesten els veïns, com cada
any, i que comprengui especialment el període on es produeixen de manera més greu (que generalment és fóra
dels horaris dels agents cívics, a partir de les 22h).

Sí

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

11/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Atès que en el Ple del passat 27 de juny de 2017 es va aprovar una moció que recollia els acords que
seguidament es transcriuen:
"PRIMER Instar al Govern Municipal a instal·lar un rètol de gran format, a la façana del propi Mercat Municipal del
Torrent Gornal, visualitzant d’aquesta manera la funció de l’espai, com a Mercat Municipal.
SEGON Instar al Govern Municipal a la instal·lació de més senyalització viària a les principals vies d’accés al
Mercat, tals com: l’Avinguda Torrent Gornal, el Carrer Mas, l’Avinguda Miraflores i/o l’Avinguda Masnou, per tal
de visualitzar la ubicació del mercat.
TERCER Instar al Govern Municipal a reprendre el compromís informal entre l’Associació de concessionàries i
l’Ajuntament de l’Hospitalet, de realitzar un mural al·legòric de gran format al mur exterior del Mercat, per tal de
visualitzar la seva activitat i que aquest es dugui a terme, dins de la present legislatura."
Atès que a l’informe de seguiment de mocions que compren els mesos d’abril a setembre de 2017, s’informa que:
Respecte a la instal·lació del gran rètol, s’està estudiant el disseny i la seva localització.
S’ha acordat la col·locació d’un senyal abans del creuament amb l’avinguda del Torrent Gornal i altre al final del
carrer Mas.
Està previst realitzar el proper any 2018 un mural o intervenció artística a la façana lateral del mercat, amb
col·laboració alguna escola de disseny o creadors culturals de la ciutat.
Atès que en la darrera subhasta celebrada, després de dos anys de no realitzar-se, no es va rebre cap oferta ja
que segons els propis paradistes no hi va haver suficient publicitat de la mateixa.

22/05/2018

4747

PREGUNTA
ESCRITA

26/04/2018

ERC

Atès que, després del canvi de gestió del Mercat del Torrent Gornal, molts paradistes han manifestat les queixes
en no poder consultar el desglossament de les partides i despeses en el funcionament de l’equipament.
Atès que molts dels paradistes expressen el seu neguit i incertesa sobre la situació actual del mercat, les
actuacions municipals i el seu futur.
Atès que també han fet arribar el seu malestar per l’estat de neteja dels voltants, en especial a l’entorn del moll
de càrrega, ja que segons manifesten és sovint utilitzat com a "pipican".
Aquest grup polític voldria demanar al govern municipal:
- Quina previsió hi ha, dins d’aquest 2018, per realitzar el mural al·legòric de gran format al mur exterior del
Mercat?
- Quan hi ha previst realitzar una nova subhasta, davant el gran número de parades tancades? De quina
manera es publicitarà per intentar garantir que hi hagi concurrència, i prendre així accions per resoldre l’actual
estat de deixadesa?
- El govern i la regidoria corresponent són conscients dels problemes de neteja a l’entorn del mercat que
manifesten els paradistes, i quines mesures per resoldre-ho tenen previstes?
- Quines són les mesures o projectes previstos per dinamitzar i garantir el funcionament i viabilitat del Mercat
del Torrent Gornal?
12/50

- Quan hi ha previst realitzar una nova subhasta, davant el gran número de parades tancades? De quina
manera es publicitarà per intentar garantir que hi hagi concurrència, i prendre així accions per resoldre l’actual
estat de deixadesa?
- El govern i la regidoria corresponent són conscients dels problemes de neteja a l’entorn del mercat que
manifesten els paradistes, i quines mesures per resoldre-ho tenen previstes?
Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

No

Data

Sol·licitant
Respon

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

Pregunta
- Quines són les mesures o projectes previstos per dinamitzar i garantir el funcionament i viabilitat del Mercat
del Torrent Gornal?

Atès que diferents veïns i veïnes de l’entorn dels carrers Torns i Vallparda han manifestat les seves
preocupacions sobre el solar situat a la cantonada d’aquests carrers, pel seu estat d’abandonament i deixadesa,
així com la brutícia i presència de rates, paneroles i mosquits.
22/05/2018

4748

PREGUNTA
ESCRITA

27/04/2018

ERC

No

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

-

Quina és la destinació d’ús prevista per aquest solar situat a la cantonada dels carrers Torns i Vallparda?
Quin projecte previst hi ha per aquest solar? I en quin estat es troba el procés?
Quins són els terminis previstos per realitzar el projecte?
Quina serà la participació dels veïns directament afectats en aquest procés?

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que tenim coneixement que un veí va sol·licitar un canvi de nom del nínxol l’any 2015, data en la qual va
morir el titular.

22/05/2018

4750

PREGUNTA
ESCRITA

Donat que el sol·licitant va demanar informació de l’estat en què es trobava el tràmit i la resposta va ser que
actualment estaven resolent els de l’any 2011.
04/05/2018

CiU
PREGUNTA
- Té coneixement l’equip de govern del retard en aquest tipus de tràmit?
- Si és que sí, té previst l’equip de govern posar mitjans per reduir el temps de resolució?
- Si és que no, un cop posat en coneixement, es posaran mesures per solucionar-ho?

No

RESPOSTA

17/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

13/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Vist que al barri del Gornal, prop del Camp de Fútbol del Gornal han instal·lat un espai per a gossos.
Atès que per una ciutat més neta i sostenible, entre altres coses, s’ha de facilitar al ciutadà/na perquè pugui tirar
la brossa als contenidors i papereres adequats al tipus de deixalla.

22/05/2018

4751

PREGUNTA
ESCRITA

09/05/2018

CiU

PREGUNTA
Tenint present la llargària del parc destinat als gossos:
- Es pensen instal·lar més papereres al parc destinat a gossos del Gornal per facilitar-ne l’ús als veïns/es?
- Si és que sí, quan s’instal·laran?
- Si és que no, per quin motiu? Com es garantirà la neteja de l’espai?

No

RESPOSTA

14/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’oficina de l’habitatge, arran de que no disposa del servei
de cita prèvia. A més, aquests mateixos veïns ens han dit que quan hi ha cua, des de la mateixa oficina, es
recomana als usuaris que es dirigeixin a l’oficina d’habitatge de Sants.
22/05/2018

4752

PREGUNTA
ESCRITA

02/05/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d’aquest problema?
2. El Govern té previst oferir el servei de cita prèvia en l’oficina de l’habitatge?
3. Quin és el motiu pel qual es recomana dirigir-se a l’oficina de Sants?

No

RESPOSTA

16/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

14/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
Donada la immediatesa amb què es van retirar els cadenats grocs que es van col·locar al Pont de la Torrassa
com a mostra de solidaritat amb les preses polítiques.
Volem conèixer:

22/05/2018

4753

PREGUNTA
ESCRITA

17/04/2018

CUP-PA

Si des de fa gairebé 10 anys, al Pont de la Torrassa es podien veure cadenats i no s’havia procedit mai a la seva
retirada, perquè ara s’ha fet un canvi de criteri des de que s’hi van posar cadenats grocs.
D’on venen les ordres que rep la brigada de la neteja municipal per retirar els cadenats grocs del Pont de la
Torrassa?
Existeix una directiva municipal que insti a retirar de forma prioritària qualsevol element de color groc que
aparegui a la ciutat, per sobre d’altres elements que no són retirats amb tanta diligència?

No

RESPOSTA

16/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

Exposem:

22/05/2018

4754

PREGUNTA
ESCRITA

17/04/2018

CUP-PA

Des del passat mes de gener ens consta que els grups municipals no han rebut les assignacions municipals, al
igual que els regidors/es sense dedicació exclusiva tampoc han cobrat les dietes corresponents a la seva activitat
política.
Volem conèixer:
Quin és el motiu pel qual no s’estan abonant les aportacions als grups municipals des de l’Ajuntament de
l’Hospitalet de Llobregat?

No

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

15/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Atès que alguns veïns del carrer Torn ens venen manifestant queixes per les activitats desenvolupades en un
dels locals (carrer Torns, 6), que poden afectar la convivència.

22/05/2018

4755

PREGUNTA
ESCRITA

27/04/2018

ERC

No

RESPOSTA

22/05/2018

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

Acta de ple:

22/05/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS5ANtVEeUF4umeECYYfpBJyT8PRQ3zMtGUqazB

- Té coneixement el govern municipal dels problemes que manifesten els veïns i veïnes amb l’esmentat local
(carrer Torns, 6), amb intervencions policials incloses?
- Quines mesures té previstes per resoldre la problemàtica ocasionada per les activitats desenvolupades en
l’esmentat local?

Sí, mire, yo voy a hacer un ruego. Mire, es que ¿sabe qué pasa?, que cuando he oído al Sr. Alcázar contestarle
al Sr. Monrós, yo también tengo esa sensación Sr. Monrós, y entonces quiero hacer un ruego para que no
tengamos esa sensación de que actúan a medida que ven que se acerca un poco el tema ¿no? Usted decía,
cuando se ven las mociones entonces actúan y tal.
Es verdad, esa sensación la tenemos todos porque fíjese, yo le voy a hacer un ruego, aquí hay una fotografía de
una escalera que está llena de hierbas, intransitable prácticamente, además que son hierbas que producen
alergia y tal. Bueno pues nosotros le mandamos a ustedes un tuit y les decíamos que esto es lo que nos habían
dicho los vecinos y habían pasado cuarenta mil veces supongo por ahí los servicios que tienen que pasar y no lo
habían limpiado.
26/06/2018

4756

PREC
ORAL

22/05/2018

CIUTADANS

Bueno, pues a los tres días o los dos días de pasar el tuit, Sr. Castro, fíjese usted, está impoluta la escalera. Es
decir la sensación que uno tiene es que actúan, pues hombre, aquello que cuando ven que les exigen. El ruego
es que no esperen a que tengamos nosotros que decirles que hagan el trabajo que tienen que hacer. Les ruego
que no tengamos que andar a través del tuit porque es desagradable, es desagradable, y que ustedes yo les
ruego que tengan más cuidado.
Y la sensación que tenía el Sr. Monrós, que se lo ha dicho al Sr. Cristian, que ha dicho que no, la tenemos en
muchas cosas. Por ejemplo, ahora mismo tienen ustedes ahí las calles levantadas. Han tenido tres años para
levantarlas pero llegan las elecciones. O sea, cuando ven que se mueven entonces hay que hacer cosas.
Les ruego que no actúen así, que actúen ustedes con la diligencia que se espera de este gobierno y que pongan
ustedes el hilo a la aguja cuando lo necesita realmente, no cuando tienen ustedes a la oposición encima,
diciéndoles que eso no está bien y sobre todo cuando llegan elecciones. Se lo ruego.

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

16/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Hará más o menos unos diez meses acordamos que habría una comisión de seguimiento de las obras de la línea
10 y sería una comisión entre la Generalitat, vecinos, govern y los representantes de los grupos políticos.

26/06/2018

4757

PREC
ORAL

22/05/2018

CIUTADANS

Hemos preguntado alguna vez si ha habido reuniones de esta comisión. No parece que las haya habido, pero
nos enteramos el otro día por un tuit que sí que se ha hecho una visita de seguimiento de las obras con los
vecinos, que nos parece bien.
Pero estaría bien que la comisión de seguimiento, si realmente como quedamos se constituyese, que nos
reunamos porque de ese tuit se desprendía que parece que las obras no van al ritmo que se le suponía para
acabar y yo creo que mejor que tenernos que enterar por radio macuto, pues lo mejor es que nos reunamos y lo
verifiquemos entre todos. Gracias.

RESPOSTA

26/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

4758

PREGUNTA
ORAL

22/05/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

4759

PREGUNTA
ORAL

22/05/2018

ICV-EUiAPIRATAS

No

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

No

26/06/2018

26/06/2018

Un parell de preguntes. Una és, amb la incorporació d’una nau que hi ha de Cabify al polígon Pedrosa. Sembla
ser que comença a haver-hi un problema d’ocupació de l’espai públic ja que aquesta empresa, aquesta Cabify,
deixa els cotxes doncs al carrer fora de la seva nau i comença a haver-hi, amb les empreses del voltant, doncs
un problema d’utilització de l’espai públic. Si teniu constància a l’Ajuntament i quines mesures es prendran per tal
que això no passi.

Una pregunta molt breu. Si té Guàrdia Urbana algun dispositiu especial pel control de gossos o millor dit, de
propietaris i propietàries de gossos que incompleixen la normativa, zones de àrees infantils, parcs, etc.

17/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gràcies. Bueno, ahora empieza la temporada de terrazas, eso supone una oportunidad de negocio para muchos
restauradores, pero también forma parte de un pequeño grupo de vecinos que se quejan y ven con tormento
pues el hecho de que los restauradores pongan terraza.

26/06/2018

4760

No

PREC
ORAL

22/05/2018

PP

RESPOSTA

21/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Entonces nosotros lo que queremos desde el PP es que se recuerden las normativas de convivencia de respeto
a los vecinos, horarios y también además, que se recuerde que tienen que tener un distintivo en los
establecimientos con el número de mesas que pueden poner, porque al final ni se respetan los horarios, ni se
respetan las zonas reservadas para las mesas y por tanto si no lo hace el equipo de gobierno pues desde el PP
instamos a que lo hagan. Gracias.

EXPOSICIÓ DE FETS:
Atès que la Copa Mundial de Futbol és un esdeveniment que genera un fort interès social.
26/06/2018

4761

PREC
ESCRIT

01/06/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
Que el Govern municipal cerqui patrocinadors i emplaçaments per instal·lar una pantalla gegant a l’espai públic
de l’Hospitalet per a visualització de partits de la fase final de la Copa Mundial de Futbol de la selecció nacional
de futbol.

No

RESPOSTA

14/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

18/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:
Atendido el estado ruinoso del edificio Ópera, que ha generado alarma entre los vecinos por la salubridad y
seguridad del entorno.
Atendido que el 30 de abril de 2013, el Pleno Municipal aprobó la aprobación inicial de la modificación puntual del
PGM en las fincas situadas en C / Francesc Moragas 20 y 22-28 y la aprobación del convenio con las
propiedades los edificios.

26/06/2018

4762

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2018

CIUTADANS

SOL·LICITUD:
a - ¿Qué medidas ha adoptado este gobierno municipal para garantizar la seguridad y salubridad del entorno del
edificio Ópera?
B - ¿En qué situación se encuentra la operación urbanística del espacio del edificio Ópera que, a fecha 9 de
mayo de 2017, constaba que se estaba estudiando la propuesta presentada por el nuevo promotor?
C - ¿Qué medidas piensa adoptar este gobierno municipal y en qué plazo para evitar que el estado ruinoso del
edificio genere alarma entre los vecinos por la salubridad y seguridad del entorno?

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

19/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposició de motius
Atès que l’ordenança municipal sobre sorolls i vibracions (BOP. De Barcelona núm. 301, de 17 de desembre de
1998) té per objecte regular l’actuació municipal amb la finalitat de vetllar per la qualitat sonora del medi urbà per
a la protecció de les persones i els bens contra les agressions produïdes per sorolls i vibracions i, en
conseqüència, garantir la necessària qualitat d’aïllament acústic de les edificacions i la regulació dels nivells
sonors i de les vibracions imputables a qualsevol causa.
Atès que segons l’ordenança correspon a l’Ajuntament exercir el control del compliment d’aquesta ordenança,
exigir l’adopció de mesures correctores necessàries, assenyalar limitacions, realitzar totes aquelles inspeccions
que siguin necessàries i aplicar les sancions corresponents en cas d’incompliment.
Atès que el 15 de febrer de 2018 el nostre grup municipal va presentar pregunta per escrit (entrada núm. 14413)
a la qual el govern va donar la següent resposta:
“(...) s’han pres les següents mesures:
- Treballar amb elements que fan soroll a partir de les 9 h. en lloc de les 8 h.
- Reduir a la meitat els elements que provoquen el soroll al fer l’enderroc. Això comporta que s’allargarà uns
dies més dels previstos.

26/06/2018

4763

PREC
ESCRIT

18/06/2018

ICV-EUiAPIRATAS

- Redactar un Pla d’ambientalització.”
Atès que hem tornat a rebre queixes de veïns i veïnes i entitats del barri de Santa Eulàlia per sorolls i vibracions
causats per la reforma de l’edifici d’aparcaments de l’edifici de carrer Jacint Verdaguer amb Avinguda Carrilet.
Aquestes queixes s’han formalitzat en instàncies que a dia d’avui, ens informen que no se’ls hi ha donat resposta
(adjuntem les instàncies).
Precs i preguntes
• Preguem al govern, doni resposta a les instancies presentades pels veïns i veïnes i les entitats del barri de
Santa Eulàlia.
• Preguem que es realitzi la medició de soroll i es facin públics els resultats.
• Preguem que ens facin arribar el més aviat possible el pla d’ambientalització que es va dir que es realitzaria a
la resposta de febrer.
• Preguem que es facin controls i seguiments més exhaustius per evitar molèsties i garantir el compliment de
l’ordenança.
• Preguem que s’especifiqui la resposta “Reduir a la meitat els elements que provoquen el soroll al fer
l’enderroc. Això comporta que s’allargarà uns dies més dels previstos.” Indicant el número exacte permès de
màquines i/o elements que provoquen soroll, la seva descripció i característiques.
20/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?
No

Data

Sol·licitant
Respon

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Pregunta

En la calle Ciencias que va desde la interseccion de la calle alumini hasta la rotonda que linda con la Avda. Joan
Carles I, nos han informado los vecinos que se estan haciendo algunos fines de semana carreras ilegales de
coches.
Por todo ello, esta regidora solicita
26/06/2018

4764

PREGUNTA
ESCRITA

18/05/2018

PP

CONOCER:
• Si el Ayuntamiento tiene constancia de estas carreras ilegales y en caso afirmativo que medidas se han
tomado.
• En caso contrario, que medidas tiene previsto es Ayuntamiento para que no se realicen dichas carreras.

No

RESPOSTA

21/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

21/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
La pavimentación del entorno del mercado de Santa Eulàlia sigue provocando problemas tanto a los
comerciantes como a los paradistas y vecinos del entorno. Los vecinos se quejan de la falta de soluciones y
lamentan llevar tantos años con los mismos problemas puesto que las inversiones realizadas no han servido de
nada.
En ese sentido, esta regidora solicita

26/06/2018

4765

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2018

PP

CONOCER:
• ¿Tiene constancia el equipo de Gobierno municipal de esas quejas?
• ¿Qué medidas está llevando a cabo o llevará a cabo para dar una solución a dichas quejas?
• ¿Qué plazos se ha marcado desde el equipo de gobierno para dar solución a los citados problemas?
• ¿Qué importe económico conlleva la aplicación de dichas medidas?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

En relación al nuevo polideportivo de Santa Eulàlia,
Esta regidora solicita

26/06/2018

4766

PREGUNTA
ESCRITA

CONOCER:
07/06/2018

PP
• ¿Cuándo se iniciarán las obras del anunciado nuevo polideportivo de Santa Elàlia?
• ¿Qué importe económico tendrán dichas obras?
• ¿Qué previsión de fechas de finalización de las obras tiene el equipo de Gobierno?

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

22/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Los vecinos de la calle Castelao con Avda. Carrilet se quejan de la falta de baldeo en su zona. Este hecho
provoca olores y el suelo lleno de excrementos de perro y aves en la zona peatonal de la Avda. Carrilet
provocando además muy mala imagen. La respuesta de los operarios es que los pivotes impiden la entrada de
maquinaria por lo que no se realiza el baldeo preceptivo para limpiar bien la zona.
Por todo ello, esta regidora solicita

26/06/2018

4767

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2018

PP

CONOCER:
• ¿Tiene constancia el equipo de gobierno de esta situación?
• ¿Qué piensa hacer para solucionar este problema?
• ¿Cuándo?

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat de la Riera de la Creu. Especialment tot el
relacionat amb les voreres i l’accessibilitat. En novembre de 2015 es va anunciar a través dels mitjans municipals
que un cop acabades les obres de la Plaça del Repartidor s’actuaria en els carrers del voltant.
26/06/2018

4768

PREGUNTA
ESCRITA

24/05/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té prevista alguna actuació per aquest tram de la Riera de la Creu?
2. El Govern té algun calendari per a aquesta actuació?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

23/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En la seva resposta del 20 d’abril de 2018 a la nostra pregunta amb número de registre 26350 de 4 d’abril sobre
la queixa d’uns veïns relacionada amb la concessió de permisos per a venda de roses per Sant Jordi, ens deien
que “... la difusió d’aquesta informació es realitza a través de les regidories de districte....” i que “A totes aquelles
persones interessades en la venda de roses que han sol·licitat el corresponent permís els hi ha estat concedit.”
Els veïns que ens van adreçar la queixa inicialment, manifesten que precisament, va ser en la regidoria del
districte VI, on els van informar de la impossibilitat que, com a particulars tinguessin opció de sol·licitar el permís,
que aquests estaven limitats a entitats, comerços i professionals, per tant van entendre que no ho podien
sol·licitar i ja no van registrar cap instància.

26/06/2018

4769

PREGUNTA
ESCRITA

24/05/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal pot assegurar que des de la regidoria del districte VI s’hagi informat correctament a les
persones que van anar a informar-se? que no se’ls va dir que els permisos estaven limitats a entitats, comerços i
professionals, i que els particulars no podien accedir-hi?
2. El Govern ens pot confirmar que segueixen existint dues modalitats deol·licitud de permís de venda de roses
per Sant Jordi, la d’entitats, comerços i professionals per una banda i la de particulars per una altra?
3. El Govern té previst que les persones particulars puguin seguir demanant permisos de venda de roses per
Sant Jordi?

No

26/06/2018

4770

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

PREGUNTA
ESCRITA

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat dels bancs del tram del carrer Primavera entre els
carrers Pedraforca i Aigües del Llobregat. (Adjuntem imatges) Aquests bancs ja estan en molt mal estat i segons
manifesten algunes veïnes ja han provocat, entre altres, alguns esquinçaments en la roba d’algunes persones
que els fan servir.
29/05/2018

ERC
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d’aquests bancs?
2. El Govern té prevista alguna actuació per arreglar o substituir aquests bancs?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

24/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat dels bancs del Parc de la Marquesa. (Adjuntem
imatges) Aquests bancs ja estan en mal estat.

26/06/2018

4771

PREGUNTA
ESCRITA

30/05/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d’aquests bancs?
2. El Govern té prevista alguna actuació per arreglar o substituir aquests bancs?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Diversos veïns ens han fet arribar una queixa sobre l’estat dels bancs de la Rambla Marina, cruïlla Avinguda del
Carrilet, just sota el Pont de la Llibertat. Adjuntem imatges.
26/06/2018

4772

PREGUNTA
ESCRITA

07/06/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement de la situació d’aquests bancs?
2. Quan tenen previst resoldre aquest problema?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

25/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre la supressió de la marquesina de la parada de bus LH1
codi 109102 ubicada a Av. Gran Via- Gornal, deixant a la intempèrie als usuaris. Els mateixos veïns ens han
manifestat que la desaparició d’aquesta marquesina va coincidir en el temps amb la instal·lació d’una nova
marquesina en una altra parada davant l’ICO.

26/06/2018

4773

PREGUNTA
ESCRITA

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
30/05/2018

ERC
1. Quin és el motiu per a suprimir aquesta marquesina?
2. El Govern sap si existeix alguna relació entre la supressió d’aquesta marquesina i la novinstal·lació en una
altra parada?
3. El Govern té intenció de tornar a posar la marquesina en aquesta parada?

No

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Diversos veïns ens han fet arribar una queixa sobre l’estat del paviment en una part de la rotonda de l’Av. Mare
de Déu de Bellvitge i Travessia Industrial. Just quan els vehicles s’incorporen a la rotonda i miren a l’esquerra, es
troben amb un sot, això és especialment perillós per a la circulació de motos.
26/06/2018

4774

PREGUNTA
ESCRITA

01/06/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d’aquest problema?
2. Quan tenen previst resoldre aquest problema?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

26/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que la vorera de l'entrada de vehicles del col·legi Pablo Neruda sovint és utilitzada com a lloc
d’estacionament.
Vist que aquesta pràctica incívica representa un greu problema de mobilitat doncs, a l’estacionar el vehicle sobre
la vorera es prohibeix el pas dels vianants fet que és especialment greu quan això afecta a persones amb
problemes de mobilitat.

26/06/2018

4775

PREGUNTA
ESCRITA

29/05/2018

CiU

Atès que, a més, aquests cotxes que estacionen indegudament compacten la terra de l’escocell fet que pot
provocar problemes de creixement a l’arbre donat que la terra de l’escocell no és flonja.
Atès que s’adjunten imatges com a prova que aquests fets succeeixen sovint.
PREGUNTA
- Quines mesures pensa dur a terme l’equip de govern per tal de solucionar el problema de mal estacionament
de cotxes a la vorera de l’entrada de vehicles del col·legi Pablo Neruda? Demanem informació detallada.
- Quan les pensa dur a terme?
- Si no pensa dur a terme cap mesura, per quin motiu?

No

RESPOSTA

20/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

27/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que al c. Rafael Campalans es va dur a terme, fa poc temps, la millora de l’asfalt.
Atès que prèviament a les obres de millora de l’asfalt es va comunicar a l’equip de govern, a través d’un precpregunta al ple del 27 de febrer de 2018, que el paviment d’aquest carrer, concretament les rajoles de color blanc
que uneixen l’asfalt amb la vorera, estaven en mal estat fet que provocava que es formessin bassals d’aigua cada
cop que plovia i que els cotxes al passar provocaven esquitxades que afectaven als vianants i als comerços i
porteria del número 29.

26/06/2018

4776

PREGUNTA
ESCRITA

04/06/2018

CiU

Donat que tot i que es va millorar l’asfalt del carrer aquestes rajoles de color blanc continuen sense estar ben
agafades al paviment i, per tant, el problema continua existint.
PREGUNTA
- Quin és el motiu pel qual, tot i que s’han dut obres de millora del carrer, no es va solucionar aquest problema?
- Atès que el problema continua existint, quines mesures es pensen dur a terme per solucionar-ho i quan es
pensen dur a terme?
- Si no pensa dur a terme cap mesura, per quin motiu?

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

28/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Atès que alguns veïns de la plaça Mossèn Homar ens han informat del deteriorament de l’arbrat de la plaça, molt
especialment de dues magnòlies.
Vist que els veïns detecten que els arbres estan secs, possiblement per falta de reg habitual.

26/06/2018

4777

PREGUNTA
ESCRITA

08/06/2018

CiU

PREGUNTA
• Es pensa dur a terme una revisió/ comprovació de l’estat dels arbres d’aquesta plaça?
O Si és que si, quan? Demanem informe de l’estat d’aquests arbres.
O Si és que no, per quin motiu?
• El sistema i la periodicitat de reg emprat en la plaça és l’adequat per tipus d’arbrat?
• Es duu a terme un reg habitual de l’arbrat de la plaça?
• Demanem que es comprovi el sistema de reg de la plaça i l’estat actual de l’arbrat per evitar greuges majors.

No

RESPOSTA

22/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

Exposem:
Davant la manca d’informació sobre els possibles usos de la sala polivalent de l’última planta de l’edifici del
Mercat de la Florida i com a seguiment a la resposta de l’anterior Regidor del Districte IV i Tinent d’alcaldia de
l’Àrea d’Espai Públic, Habitatge, Urbanisme i Sostenibilitat, en José Castro, a la pregunta de Ple registrada per
aquest grup municipal a data del 17 d’octubre de 2016 i amb número de registre 57657/2016 i 1828 al registre del
gabinet d’Alcaldia.
26/06/2018

4778

PREGUNTA
ESCRITA

18/06/2018

CUP-PA

Volem conèixer:
Manté l’equip de Govern la previsió d’adequar l’ús de la sala polivalent de l’última planta de l’edifici del Mercat de
la Florida, a les demandes rebudes dins del procés participatiu desenvolupat amb el teixit associatiu del barri a
principis del 2015?
Hi ha previst algú tipus de canvi sobre el criteri general de destinar aquest espai a l’activitat de les entitats socials
i veïnals del Districte la Florida- les Planes?

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

29/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
Donada la confirmació que a l’Edifici B de l’Ajuntament de l’Hospitalet (i és possible que també a d’altres
equipaments municipals) no existeix cap contenidor adreçat al plàstic i al vidre, ni cap sistema de recollida
selectiva de residus.
Donat que a aquest equipament, igual que en molts d’altres edificis municipals, existeix un gran consum
d’ampolles de plàstic i vidre, especialment del consum d’aigua i d’altres tipus de begudes.

26/06/2018

4779

PREC
ESCRIT

18/06/2018

CUP-PA

Donat que tenim constància del triatge, recollida i transport de residus de plàstic i vidre, per part de vàries
treballadores de l’Ajuntament de l’Hospitalet cap a contenidors de reciclatge, al carrer.
Donat que l’Ajuntament, com a administració que promou el reciclatge entre el seu veïnat ha de ser exemple de
bones pràctiques en matèria de gestió de residus.
Preguem:
S’instal·lin contenidors selectius de reciclatge a tots els edificis i equipaments municipals i traslladar aquesta
demanda a les empreses concessionàries de la neteja dels edificis públics de l’Hospitalet, i incorporar en futurs
plecs de condicions del servei aquest servei de recollida selectiva.

No

RESPOSTA

25/06/2018

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

Acta de ple:

26/06/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS67TShxecmN5xRwxceE2wpMt7Y6ntaHCmcqazB

En quin estat es troba la tramitació d’al·legacions a la regulació dels habitatges d’ús turístic a l’Hospitalet?

24/07/2018

4780

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CUP-PA

Ha compartit informació Airbnb i d’altres empreses semblants amb l’Ajuntament, com va afirmar el regidor Belver
que faria?
I sobre aquest tema, té l’Ajuntament un llistat actualitzat del nombre total i adreça dels apartaments d’ús turístic
registrats a l’Hospitalet? En cas afirmatiu demanem oficialment accés a aquestes dades.

No

RESPOSTA

24/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

30/50

Data ple

24/07/2018

24/07/2018

24/07/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Des del passat 11 de juny, la casa de la reconciliació de l’Hospitalet a Can Serra, acull una tancada reivindicativa
de persones migrades que estan lluitant pels seus drets. A Barcelona, a la tancada de Barcelona, se’n van
apropar tant el President de la Generalitat, l’Alcaldessa de Barcelona, es van mostrar interessats per la situació i
propostes d’aquella assemblea. Llavors li preguntem a l’Alcaldessa en qualitat d’Alcaldessa i representant
institucional de l’Hospitalet, pensa acceptar la proposta de visitar la tancada que li vam fer des de l’assemblea de
migrades i refugiades de l’Hospitalet?

4781

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CUP-PA

No

RESPOSTA

18/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

4782

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CUP-PA

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

4783

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CUP-PA

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

Una altra és, perquè no ens fan arribar l’acta de les reunions de la comissió de nomenclàtor? Des de fa setmanes
que s’han celebrat aquestes reunions, o almenys perquè no se’ns explica què ha passat amb les propostes que
vam enviar des d’aquest grup municipal a la mateixa comissió.

I en relació a Can Trinxet, volem saber com serà la tanca que es col·locarà al recinte de Can Trinxet, com serà
físicament, quant de temps calcula l’Ajuntament que necessitarà per assegurar tot el recinte i poder-lo tornar a
obrir a les veïnes de l’Hospitalet i del barri de Santa Eulàlia? I les obres que s’hi realitzaran properament a Can
Trinxet, a tot el recinte, tindran comissió de seguiment aquestes obres?

31/50

Data ple

24/07/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4784

PREC
ORAL

Data

26/06/2018

Sol·licitant
Respon

ICV-EUiAPIRATAS

Pregunta
Respecte a l’edifici Mistral Cosmetoda. Los vecinos y vecinas comentan que se ha tapado el agujero del que
supuestamente salían las ratas pero sigue existiendo la plaga. Han contactado con empresas especialistas y les
indican que las ratas pueden estar transitando, pero sin anidar en el solar y los cebos pueden producir efecto
llamada y que se puede tratar de ratas de árbol, por lo que podrían anidar en unos cipreses del solar de la
Cosmetoda.
Siguen preocupados por este tema y por los tiempos de urbanización de la zona ya que no han recibido
respuesta a la carta que enviaron al área de urbanismo. Rogamos que atiendan a estos vecinos en los temas que
requieren.

No

24/07/2018

4785

No

24/07/2018

4786

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

ICV-EUiAPIRATAS

RESPOSTA

24/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

PREC
ORAL

26/06/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Después, respecto al soterrament de les vies, quisiéramos saber en qué punto se encuentra la firma del acuerdo
entre el gobierno del Estado, la Generalitat y este Ayuntamiento.
Teniendo en consideración el cambio de gobierno estatal del mismo partido político que gobierna esta ciudad,
¿sería posible una mayor predisposición a comprometerse y ejecutar este proyecto?

Jo faré un prec, pregunta que vam fer al Ple passat i que no ha estat contestada i la llegiré de l’acta del Ple, tal
qual, la va fer la meva companya en aquest cas, “a la reunió de presentació del pla director de l’arbrat, el dia 2 de
maig, el nostre grup municipal va demanar que l’àrea ens fes arribar per escrit les normatives concretes amb les
que justifiquen les actuacions de tales d’arbres per tota la ciutat. No hem tingut cap comunicació en aquestes
setmanes. Ho tornem a demanar, volem saber les normatives, lleis, ordenances i els articles concrets de les
mateixes on es basa l’actuació de tales d’arbres per motius d’accessibilitat.”
Ho vam fer al Ple passat, no hem tingut resposta i aquesta pregunta del Ple passat ja venia del mes anterior. A
veure si ho aconseguim.

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

32/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Yo le voy a hacer una pregunta muy directa, Sra. Núria Marín y espero que no se enfade porque simplemente es
en aras de la transparencia.
Mire, ¿se ha comido usted sola 6 menús el día 16 de diciembre de 2017, de 55 euros cada uno que totalizan 330
euros? Quizás estará descontextualizada usted ahora y no sabe de lo que va, se lo digo.
Aquí hay una nota de gasto que dice que usted, Sra. Núria Marín, el día 16 de diciembre de 2017 estuvo en un
restaurante afamado de esta ciudad que pone, seis menús especiales, 55 euros cada uno. Pero mire usted, aquí
está la nota de gasto, firmado por usted y por el que le toca firmarlo, Mari Carmen Calvillo.

24/07/2018

4787

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CIUTADANS

Le voy a leer lo que dice lo siguiente, la resolución de 19 de enero de 2009 de la Dirección General de
Presupuestos, gobernando el PSOE, por la que se establecen los códigos que definen la clasificación económica
del presupuesto del estado, sus organismos autónomos, agencias estatales y otros organismos públicos,
determinan los gastos que se pueden imputar presupuestariamente al subconcepto 22601, atenciones
protocolarias y representativas.
En este sentido, se manifiesta la sentencia de 28 del 4 de 2000 de la sala de justicia del Tribunal de Cuentas y
dice lo siguiente, tanto el tribunal de cuentas como la intervención general de la administración del estado,
establece que además de la factura u otros documentos acreditativos de la realidad del gasto, deberá aportarse
una memoria explicativa o certificado del órgano gestor, describiendo con el suficiente grado de detalle el acto del
que deriva el gasto, los motivos de su celebración y la identificación explícita de los participantes del mismo, para
poder comprobar la necesidad de los gastos y su vinculación con los fines establecidos respecto de cada uno de
los subconceptos presupuestarios, así como el gasto realizado redunda en beneficio y utilidad.
Es por no pensar que usted ha podido comer con un primo o con un sobrino...

No

RESPOSTA

24/07/2018

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

33/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Buenas noches. En referencia a las obras del edificio que está situado en la calle Jacinto Verdaguer, bueno, los
vecinos están contando innumerables molestias, no solo acústicas sino que también tienen molestias porque al
parecer había fibrocemento y también el desplazamiento del mismo al retirarlo se ha generado polvo y hay cierta
alarma en el vecindario.

24/07/2018

24/07/2018

4788

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

4789

No

Y a colación de esto, parece ser que les han dicho que hay un cierto acuerdo entre este ayuntamiento y la
empresa constructora para que empiecen a trabajar o a hacer ruido a partir de las 9 horas en lugar de las 8 de la
mañana. Nos gustaría saber si es cierto que hay este acuerdo, bueno el alcance de este acuerdo y si realmente
tenemos este acuerdo pues porque no se está cumpliendo. Porque realmente parece ser que a las 8 y un minuto
como cada día o así están empezando los trabajos.

Y luego tengo un ruego, lo que es el banco circular que hay aquí, que hace también de maceta, pues por algún
motivo supongo que por las labores de mantenimiento o de riego o lo que sea, al final queda toda la tierra en lo
que es el banco y habría que buscar algún tipo de solución porque claro es un sitio que precisamente la gente
utiliza para sentarse y al final se acaban ensuciando. Gracias.

PREC
ORAL

26/06/2018

CIUTADANS

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

34/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, la última pregunta sería sobre una instancia que presentó en este caso, una solicitud de información que
presentamos desde Ciudadanos, sobre las chinches pestosas que hay en Santa Eulàlia, también en otros
barrios. A partir de esa primera solicitud que presentamos nosotros, ustedes nos han respondido con alguna
serie de medidas que están intentando llevar a cabo también con la Generalitat y vimos la noticia, en este caso
hace unas semanas, de que estaban realizando medidas para intentar solventar este problema.

24/07/2018

4790

PREGUNTA
ORAL

26/06/2018

CIUTADANS

Lo que les pedimos en este caso, quizás también sería un ruego, es que informen de estas medidas también a
los vecinos para que también les hagan partícipes de ello de las soluciones que ustedes están aplicando en aras
también de la transparencia y de que también los vecinos puedan colaborar y puedan ayudar a mantener el
entorno en este caso de santa Eulàlia, pero también de otros muchos barrios en esta ciudad que también tienen
estos problemas pues para que todos podamos solventar este problema.
Es decir, apliquen un poquito también la transparencia con los vecinos también de las medidas y de las políticas
que ustedes están aplicando. Gracias.

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

24/07/2018

4791

PREC
ESCRIT

03/07/2018

CIUTADANS

Hemos recibido en este Grupo Municipal diversas quejas vecinales relativas a la falta de mantenimiento y poda
de los árboles situados en Avinguda del Torrent Gornal, y hemos verificado in situ esta situación (se adjuntan
cinco fotografías). En estas fotografías se demuestra la falta de cuidado a estos árboles que afecta directamente
a la calidad de vida de los vecinos.
SOL·LICITUD
Que el Gobierno Municipal tome las medidas oportunas para realizar la poda de los árboles situados en Avinguda
de Torrent Gornal. Que se me informe, lo más rápidamente posible, de la semana en que se llevará a cabo esta
poda, y en caso de no podarlos, solicito que se me informe del motivo de la negativa a mi petición.

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

35/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
Després de posar en marxa el nou mercat, diferents paradistes ens han fet arribar que l’Ajuntament no ha
formalitzat o no ha fet entrega encara del títol de concessionari.
1. Quina és la situació actualment?
2. En quin termini té previst el govern municipal formalitzar aquest tràmit?
Tot i la posada en marxa del nou mercat, i com passa als altres mercats de la ciutat, els paradistes manifesten la
seva inquietud per l’existència de parades tancades, i la mala imatge i perjudici que això comporta, la no
convocatòria de subhastes de les parades tancades, o que aquestes no s’acaben adjudicant.

24/07/2018

4792

PREGUNTA
ESCRITA

25/06/2018

ERC

1. Quan es preveu convocar nova subhasta de les parades tancades?
2. Té previst el govern municipal canviar el procediment per tal d’oferir les parades disponibles en el moment
que es tanquin, no només un cop l’any?
3. Té previst el govern municipal mesures per millorar la publicitat, donar facilitats i garantir que aquestes
parades tancades puguin ser adjudicades?
4. Té previst el govern municipal campanyes específiques per fomentar l’associacionisme dels comerciants i
paradistes, i contribuir així a millorar el servei i explotació dels mercats municipals?
El juliol de 2016 el grup municipal d’ERC va presentar una moció, que va ser aprovada, per a crear un servei de
repartiment a domicili dels mercats municipals, com ja funciona a molts mercats del nostre entorn.
1. Quan està previst posar en marxa aquest servei a l’Hospitalet?

No

RESPOSTA

24/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

36/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Diversos veïns ens han fet arribar la seva preocupació sobre la perillositat pels vianants de la cruïlla entre els
carrers Llança i Montseny, al barri de La Torrassa.
Aquests veïns ens indiquen que en aquesta cruïlla els vehicles giren amb massa velocitat i en algunes d’aquestes
incorporacions s’han produït alguns ensurts i topades amb persones.

24/07/2018

4793

PREGUNTA
ESCRITA

03/07/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern té coneixement d’aquest problema?
2. Quantes incidències s’han produït en aquesta cruïlla en els darrers anys?
3. l Govern té prevista alguna actuació per a resoldre el problema?

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

Diversos veïns ens han fet arribar la seva queixa sobre l’estat dels panots en algunes zones de la plaça de
Mossèn Homar (Adjuntem fotos i ubicació). Aquests panots ja han provocat diverses caigudes i ensopegades de
vianants. A més es dóna la circumstància que en aquesta mateixa zona ja es van reparar altres panots en anys
anteriors.
24/07/2018

4794

PREGUNTA
ESCRITA

05/07/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. El Govern municipal té coneixement d’aquest problema?
2. Quan té previst el Govern reparar aquests panots per evitar que continuïn produint-se més ensopegades de
vianants?

No

RESPOSTA

23/07/2018

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

Acta de ple:

24/07/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS4hKUSXMLI6CG7URrvPOALrMDfoTw4qazCiPoqazB

37/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Exposem:
L’Ordenança del Civisme i la Convivència de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat diu, a l’article 73:
2. La col·locació de cartells, pancartes, banderoles, adhesius o qualsevol altra forma de propaganda, amb fins
publicitaris o no, haurà d’efectuar-se únicament en els llocs expressament autoritzats.

24/07/2018

4795

PREGUNTA
ESCRITA

02/07/2018

CUP-PA

4.4 És prohibit expressament col·locar, sense autorització expressa de l’Ajuntament, cartells, pancartes,
adhesius o qualsevol altra forma de propaganda o publicitat, en edificis i instal·lacions municipals. Quan l’objecte
de la propaganda tingui contingut comercial, la infracció serà considerada com a molt greu.
Volem conèixer:
La pista de Gasòmetre, del barri de Santa Eulàlia, és un lloc expressament autoritzat per col·locar pancartes?
Ha donat l’Ajuntament un permís exprés per col·locar la pancarta d’Engel & Völkers a dita pista esportiva?
Si és així, quins criteris s’han seguit per donar aquesta autorització?

Sí

RESPOSTA

03/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Yo presentaré dos preguntas. Una es relativa al polideportivo Sergio Manzano. Antes, al principio del Pleno, el
concejal de deportes nos ha explicado que se está coordinando muy bien y están ayudando a la entidad a
sobreponerse a las deficiencias.
25/09/2018

4796

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

PP

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Nosotros creemos que no es así ya que existen muchos usuarios y vecinos que asiduamente van al
polideportivo, que se quejan de que no está bien acondicionado y especialmente la zona de los pasillos y los
vestuarios, existe mucha gente mayor que se mete en la piscina y que cuando camina por los pasillos y va a los
vestuarios, se quejan de que pasan mucho frío. Vamos de cara al invierno y entonces quisiéramos saber si el
ayuntamiento, en este caso el equipo de gobierno, tiene planteada alguna solución para este problema.

38/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Y la segunda pregunta es relativa al 1 de octubre. El próximo 1 de octubre se cumple un año del referéndum
ilegal. Desde hace una semana, tanto partidos políticos como entidades independentistas, están anunciando una
serie de actividades que se van a producir a lo largo de ese día, tanto de mañana como por la tarde. Los CDR
además han anunciado que quieren incluso paralizar Cataluña porque quieren celebrarlo.

25/09/2018

25/09/2018

4797

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

PP

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

4798

PREC
ORAL

25/09/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Entonces yo quiero recordar que Hospitalet es una ciudad que no es independentista y para muestra el apoyo
que tienen los partidos independentistas en este consistorio y por tanto, quisiéramos saber, desde el Partido
Popular, si el ayuntamiento de Hospitalet, el equipo de gobierno, ha planteado algún dispositivo especial para
garantizar la normalidad en un día laborable y, en cualquier caso, si hay además alguna coordinación con otras
fuerzas de seguridad. Gracias.

Són dos precs. El Ple de juny de 2017 va aprovar parcialment la moció per la inclusió de zones d’expectativa
arqueològica al PEPPA que diu literalment, “que els tècnics municipals responsables del patrimoni de
l’ajuntament, promoguin el coneixement i la divulgació del nostre patrimoni arqueològic, tant en l’àmbit científic
com pel públic en general, promovent, si s’escau, sondejos o intervencions arqueològiques siguin preventives o
programades”.
Per això volem saber quins sondejos o intervencions arqueològiques tenen previstos a la zona del nou camp de
futbol de la Torrassa, que es troba a les immediacions del castell de Bellvís, i en cas de que no hi hagi prevista
cap actuació, preguem que es faci un pla arqueològic previ a l’inici de les obres.

No

25/09/2018

4799

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

PREC
ORAL

25/09/2018

ICV-EUiAPIRATAS

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

I després també, al carrer de la rambla Catalana, en un dels trams entre Santiago Apòstol i el carrer de Rafael de
Campalans, no hi ha en aquest tram després de la remodelació que s’han posat diverses cadires, en aquest tram
precisament que és un dels més empinats no hi ha cap tipus de mobiliari, cap cadira. La gent s’està queixant i
està demanant que allà s’instal·li algun tipus de cadira perquè realment és un tram una mica difícil.

39/50

Data ple

25/09/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, arran dels problemes provocats per la cada vegada major circulació de patinets i atenent l’acord de la moció
que es va aprovar en aquest Ple, preguntem si s’ha efectuat l’homologació de la Direcció General de Trànsit per
tal de poder començar a regular el tema a la ciutat i demanem, sigui quin sigui el cas, que es produeixi una reunió
de treball entre tècnics, experts i grups municipals, per tal de poder adoptar actuacions que vagin en la línia de
posar fi a les situacions conflictives que s’estan vivint a la ciutat, produïdes pels problemes de convivència entre
vianants i aquest tipus de vehicles.

4800

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

CiU

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Muy bien. Sra. Alcaldesa, le repito, no se enfade, lo hago porque es mi obligación hacerle esta pregunta.
Fiscalizando las cuentas del 2017, como es nuestra obligación como oposición, hemos dado con las dietas del
viaje a Pekín que hizo la Alcaldesa, para poner en el complejo municipal Godó i Trias, un centro privado de
medicina china. En él nos hemos encontrado la factura de una noche de hotel, del 16 al 17 de mayo de 2017, en
un gran hotel de lujo, el Sheraton para más señas, por 440,69 euros, que le ha pagado a usted este
ayuntamiento. Según el Real Decreto 462/2002, del 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, y
no el Real Decreto al que ustedes hacen referencia aquí en este informe, porque está derogado y que figura en la
comisión de servicios que acredita que usted ha gastado ese dinero y usted lo cobra.
25/09/2018

4801

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

CIUTADANS

Mire, los importes máximos por gastos de alojamiento se pueden percibir día a día por desplazamientos a China
o donde fuere y están tipificados. Son 84,14 euros lo que usted debería cobrar, porque es personal del grupo 1,
sino menos y que le corresponde a usted como alto cargo.
Le haremos dos preguntas, ¿sabía la Alcaldesa, sabía usted que el importe máximo para dietas era el que le he
dicho, 84 euros y no 440? En cualquier caso, si no lo sabía, no deja de ser exactamente igual, al final lo pagan
los contribuyentes claro. ¿Pero piensa usted devolver los 356,55 indebidos que le abonó este ayuntamiento?
Mire, Sra. Alcaldesa, es que se lo he dicho muchas veces, es que al final tenemos que fiscalizar y nos
encontramos con que usted se va a dormir a hoteles de gran lujo y luego los pagan los contribuyentes, cuando
además Sra. Núria Marín, y no se enfade, usted cobra 84 euros que es lo que marca la ley y lo que dice el Real
Decreto y ha cobrado usted 440. ¿Va a devolver el dinero, Sra. Núria Marín?

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

40/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí. Siguiendo con la línea, yo quería preguntar sobre un ticket de una comida, que preguntamos en el Pleno
anterior, de 204 euros, que se pagó al concejal Sr. Cristian Alcázar y lo que le pedíamos era que justificara este
importe, tal y como dice el Tribunal de Cuentas.

25/09/2018

25/09/2018

Entonces ustedes lo que nos dicen es que hicieron esa comida para poner en común cuestiones de interés
general. Ya está. No lo justifican tal y como dice el Tribunal de Cuentas, que es lo que nosotros les estamos
pidiendo. Que digan el objeto, el motivo y los comensales, porque puede ser que esas comidas con motivo de la
visita de la Alcaldesa, se la podría pagar quizás de su bolsillo, que bastante está cobrando, que está cobrando
los 67.000 euros brutos al año para pagarse un café o lo que fuera necesario, pero en este caso que lo justifique,
tal y como dice el Tribunal de Cuentas. Si es justificado nosotros no diremos nada, pero si no es justificado
mucha gente puede entender que esto es un derroche a cargo del ayuntamiento.

4802

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

CIUTADANS

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

4803

No

Y muy cerquita de ese barrio, en otra pregunta que les quería hacer, en avenida Torrente Gornal, una comunidad
de vecinos ha presentado una recogida de firmas por algo tan sencillo como que les poden unos árboles que
tienen enfrente de casa, que las ramas se les meten en su vivienda. Nosotros también hemos presentado
instancia y nos dicen que no van a actuar.

PREGUNTA
ORAL

25/09/2018

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

CIUTADANS
Entonces lo que está pasando y es lo que yo les traslado, que así es la voz de los vecinos, es que al final los
propios vecinos tienen que cortar esas ramas para que no se les metan en sus viviendas. Yo no creo que algo
tan sencillo, les pueda costar tanto. En cambio vemos como no tenemos complejos para gastarnos dinero en
otras cosas, es que de verdad que no me cuadra. Por favor, intenten poner remedio. Gracias.

41/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí. Hemos hablado durante todo este Pleno, varias veces ha salido el castell de Bellvís y las obras que están
realizando en la acera donde está la pared del castillo.

25/09/2018

4804

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Entonces quisiéramos saber si se está haciendo seguimiento arqueológico preventivo porque justamente uno de
los muros que está pegadito a la obra que están ustedes haciendo, es del siglo XII, XI-XII, todavía no está muy
claro.
Por lo tanto, creemos que sería una irresponsabilidad muy grande no hacer esta prevención y es obligatorio, no
sé si se podría incurrir en una ilegalidad incluso.

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

42/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Gracias Sra. Marín. Vamos a ver, Sra. Marín, espero que no le moleste la pregunta porque la otra vez me
contestó usted, sí, seguramente comí con mi prima, con malos modos y tal. Probablemente tengamos que pensar
que fuera así, si usted misma lo dice.
Mire, Sra. Marín, ¿el 1 de octubre fue para usted una ocasión para hacerse la foto? Fíjese, si no es así
explíquenos como justifica que contratara un fotoperiodista por 400 euros para que hiciera fotos en el Vilumara.
Fíjese, sí, sí. Hemos visto la factura revisando las cuentas del año pasado.
¿Sabe qué pasa? Que nosotros trabajamos y miramos cosas. No ponga así mala cara mujer que es que a lo
hecho pecho.
¿A qué interés general de este ayuntamiento corresponde que usted contratara un fotoperiodista para el 1 de
octubre?, ¿tenía usted previsto el lío?, ¿o quería simplemente aprovecharlo para salir en la foto como viene
haciendo últimamente?

25/09/2018

4805

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

CIUTADANS

Hágase cargo que cabe pensar que lo que usted buscaba es eso, sacarle rédito personal a un problema y sacar
notoriedad de una jornada gravísima en la que se tambalearon los cimientos de nuestra convivencia y nuestras
instituciones.
Está muy mal. Porque usted tiene un fotógrafo de cabecera Sra. Marín. Si en todo caso quería usted salir en la
foto, ya podía llevar al que le pagamos un contrato a través de La Farga. Pero usted contrató un señor y mire
está aquí la factura, no me lo invento.
¿Sabe qué pasa? Que trabajamos y miramos porque es nuestra obligación. Seguramente usted pues está ahora
mismo, también está que no se acuerda de lo que hizo, es posible porque por la cara que veo de sorpresa, pero
el día 1 de octubre le pregunto si era para usted una ocasión para hacerse la foto.
Veinte fotos a veinte euros, 400 eurazos que le costó a los contribuyentes, ciudadanos d’Hospitalet que usted
saliera en la foto. Luego después se dio un baño de multitudes con esas fotos que las mandó a todos los
periódicos e incluso a la televisión.
Malas prácticas para hacer política Sra. Marín. Pero en fin, en cualquier caso allá su conciencia pero explíquenos
si es que necesitaba usted el fotógrafo.

No

RESPOSTA

21/09/2018

Maria Rosa Alarcón Montañés
Directora del Gabinet del'Alcaldia

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

43/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sra. Presidenta. De conformidad con el informe de la Intervención General referida a la modificación de crédito
número 54 que se recoge en el punto número 13 del orden del día, precisamente la relativa a la adquisición de
locales que hemos criticado en la primera parte de este Plenario.
Como destaca la propia Intervención General, tanto en términos individuales del presupuesto del Ayuntamiento
como en términos consolidados, se prevé un incumplimiento de la regla del gasto de acuerdo con lo establecido
en la Ley de estabilidad presupuestaria.

25/09/2018

4806

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

CIUTADANS

El informe resalta que a la previsión de incumplimiento de la regla del gasto para 2018, hablo de previsión, que la
Intervención General estima inicialmente en 10.142.616 euros, habrá que sumar los remanentes de tesorería de
2017 que ascienden a 7.303.000 euros, siempre que el gobierno municipal decida destinar a financiar
modificaciones de crédito y ejecución de presupuesto para 2018.
Las preguntas son, ¿prevé el gobierno municipal, de acuerdo con lo establecido en el artículo 21 de la Ley de
estabilidad presupuestaria, elaborar un plan económico financiero que permita invertir la tendencia al
incumplimiento y recuperar el cumplimiento de la regla del gasto?
Y segunda, partiendo de ello, una vez analizadas las causas que motivan el incumplimiento, ¿qué medidas
prevén proponer para corregir el desequilibrio? Muchas gracias.

No

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Como bien sabemos estamos en un nivel 4 de alerta antiterrorista. Nuestro municipio tiene un edificio
especialmente vulnerable entre otras cosas porque tiene depositados centenares de armas y munición.
25/09/2018

4807

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

CIUTADANS

La pregunta es, ¿cuál es el nivel de protección del edificio de la Guardia Urbana? ¿Y de qué sistemas de
seguridad se dispone? Y ya por último, ¿de estos sistemas cuáles funcionan y cuáles no?
Ah perdón, y también ¿cómo se realiza el control del sistema de control de dicho edificio? Perdón.

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

44/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Sí, muchas gracias. Bien, en el pasado Pleno, mi portavoz Miguel García preguntó a Núria Marín con quién cenó
el famoso sábado 16 de diciembre de 2017 y por qué pasó esa cuenta a la cuenta del Ayuntamiento por valor de
330 euros.
Entonces usted nos responde que se trataba de un encuentro con miembros de diferentes instituciones de
España para coordinar acciones en defensa del municipalismo y la cena de 330 euros la pasamos con dinero
público.
Yo es que no me acabo de creer que ustedes estén trabajando, porque básicamente era un sábado a las doce
menos veinte de la noche. Entonces me cuesta bastante de creer que ustedes estén trabajando.

25/09/2018

4808

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

CIUTADANS

Lo que nosotros le pedimos es que justifiquen, tal y como dice el Tribunal de Cuentas, el motivo, la justificación y
con quién cenó porque con buen criterio podemos pensar que ha ido usted a cenar con quién sea, con su familia
o con quién le dé la gana pero es que encima hay más, descubrimos también que con dinero público se ha
pasado una cena de 204 euros que el Teniente de Alcalde de Collblanc también ha pasado a cuenta de este
Ayuntamiento.
Es decir, pagamos las comidas aquí a la Alcaldesa, a los tenientes de alcalde y a quién haga falta. Oiga, lo que
queremos es, eso no son atenciones protocolarias. Ustedes, esa cena que aquí también destacamos de 204
euros que este Ayuntamiento ha pagado al concejal de Collblanc, la justifican diciendo que era una visita de la
Alcaldesa al barrio de Collblanc.
Ostras, visita el barrio y encima le pagamos la cena. O sea, el colmo. Y yo creo que esto es indecente, es
indecente porque yo para mí y para este grupo tenemos otras prioridades Sr. Cristian Alcázar, por ejemplo de
Collblanc. Revise mejor las calles también de Collblanc en lugar de gastarse el dinero público en cenas a costa
del contribuyente que bastante le cuesta llegar a final de mes. Gracias.

No

RESPOSTA

19/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

45/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
Un prec repetit per cinquena vegada. A veure si arribem a aconseguir-ho.
Tornem a demanar que ens facin arribar per escrit, ho reiterem, per escrit, per si de cas no ha quedat clar. Moltes
gràcies, això m’agrada, la cinquena vegada, les lleis normatives, ordenances i els seus articles concrets amb els
que justifiquin la tala d’arbres a tota la ciutat.

25/09/2018

4809

PREC
ORAL

24/07/2018

ICV-EUiAPIRATAS

Ho vam demanar per primer cop el 2 de maig i de manera reiterada posteriorment. La resposta que ens ha arribat
avui, abans d’entrar al Ple, és, prenem nota de la vostra sol·licitud. Gracias. I després el regidor Pepe Castro es
permet recordar-nos que tenim reunió del tema de l’arbrat el proper dijous.
No arribem a entendre quina part de “per escrit” no queda clara i tot i que agraïm el seu recordatori, el regidor
Pepe Castro pot estar molt tranquil perquè tenim una secretària i un sistema d’agendes que ens avisa de totes
les reunions que tenim. No fa falta que ens ho recordi.
I en tot cas són temes diferents, una cosa és la reunió i una altra cosa és que ens doni la documentació. Si l’ha
portada avui, moltes gràcies i l’espera ha sigut llarga però espero que mereixi la pena.

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Una pregunta. Tot i que al llarg de la ciutat s’han dut a terme accions pel control de paneroles, amb l’arribada de
la calor s’ha fet evident que l’Hospitalet té un greu problema amb aquests insectes.
Al barri del Centre per exemple, hi ha molts veïns que veuen com les paneroles accedeixen als seus habitatges i
campen pels carrers fent evidència que les accions que duu a terme l’Ajuntament no serveixen o són insuficients.
25/09/2018

4810

PREGUNTA
ORAL

24/07/2018

CiU

Ens consta que veïns dels carrers Baró de Maldà i Barcelona han fet arribar les seves queixes a la regidoria, però
tanmateix no s’ha fet res al respecte.
La pregunta és: es pensen dur a terme noves desinfeccions o amb altres productes i tècniques per tal de
solucionar el problema provocat per la plaga de paneroles?
I si es porta el control i seguiment del clavegueram i espais desinfectats per tal de tornar a fer actuacions en cas
de que sigui necessari?

No

RESPOSTA

19/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

46/50

Data ple

25/09/2018

Id
Tipus
Pròrroga ?

4811

No

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
I després un altre prec seria en referència a la sentència aquesta de més de mig milió d’euros pel tema de les
funeràries. Si seria possible penjar a la pàgina web de l’Ajuntament, informar sobre el resultat final del
procediment perquè la gent sigui coneixedora del perquè, el motiu de la sanció si és possible saber-ho, explicarho o resumir el principi i el final del procediment i que es pengi a la pàgina web perquè la gent tingui coneixement
de perquè es paga aquest mig milió d’euros.

PREC
ORAL

24/07/2018

CiU

RESPOSTA

25/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Recentment l’Ajuntament ha informat de l’inici del projecte de millora de les instal·lacions de Can Sumarro.
25/09/2018

4812

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2018

ERC

El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
1. En que consisteix concretament i en quines condicions s’executa aquest projecte?”

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

Ens han arribat algunes queixes sobre el manteniment i l’estat de diversos locals municipals que estan cedits a
entitats i associacions. En concret, una de les que més ens preocupa és el local de l’Associació de Dones de
Sant Josep.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:
25/09/2018

4813

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2018

ERC

1. Amb quin criteri, periodicitat i calendari es realitza la revisió i manteniment dels locals municipals cedits a les
entitats?
2. Quan té previst el govern municipal realitzar l’adaptació per a persones amb mobilitat reduïda del local de
l’Associació de Dones de Sant Josep?
3. Coneix el govern municipal l’estat del quadre elèctric d’aquest local? Compleix amb les normatives actuals?
Si s’escau, quan té previst reparar-ho?

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

47/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
En el darrer mes d’agost, a l’Hospitalet es va produir un brot de legionel·losi que va afectar a diverses persones,
de les quals quatre van requerir hospitalització. L’Ajuntament, conjuntament amb l’Agència de Salut Pública de
Catalunya (ASPCAT) va iniciar una investigació.
El Grup Municipal d’ERC li pregunta al Govern Municipal:

25/09/2018

4814

PREGUNTA
ESCRITA

10/09/2018

ERC

1. EL govern municipal té alguna informació més sobre aquest brot de legionl·losi?
2. Coneix el govern municipal quina va ser la causa d’aquest brot?
3. Quines accions ha executat l’Ajuntament per a garantir que cap inal·lació municipal o d’empreses
concessionàries pugui arribar a provocar cap brot de legionel·losi?”

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB

48/50

Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

25/09/2018

4815

PREC/
PREGUNTA

23/08/2018

CIUTADANS

VISTA la respuesta recibida al ruego presentado en el Registro de Entrada de este Ayuntamiento con número
54893 y fecha 3 de julio de 2018.
VISTOS los criterios del Plan Director del Arbolado de L’Hospitalet, que incluye las situaciones para la realización
de la poda de uno o varios árboles como por ejemplo la distancia del árbol con la vivienda o la dificultad para la
visión de las farolas existentes.
VISTA la instancia presentada por un vecino de Avenida Torrent Gornal junto a una relación de firmas solicitando
la poda de los árboles situados junto a la Avenida Torrent Gornal el pasado mes de junio de 2018.
VISTAS las condiciones del arbolado de dicha zona, que no se ajustan a los criterios establecidos en el Plan
Director del Arbolado de L’Hospitalet, referente a la distancia de las ramas de los árboles con las viviendas y las
farolas existentes allí.
VISTAS las quejas y molestias que esta situación presenta a los vecinos de la zona ya que las ramas de los
árboles se introducen en muchos casos en sus propias viviendas.
SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que se realice una poda de mantenimiento de los árboles de Avenida Torrent Gornal para
garantizar que se mantenga la distancia establecida en el Plan Director del Arbolado de L’Hospitalet y la correcta
visión de las farolas en esta misma zona.
SOLICITAMOS que se informe a este grupo municipal de la fecha concreta (o intervalo de días) en los que se va
a realizar esta poda.”

No

RESPOSTA

20/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018

http://www.l-h.cat/utils/obreFitxer.aspx?Fw9EVw48XS57ZG036Us8gkI0HuG9iqDKkLTSTEX4o8cqazB
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Data ple

Id
Tipus
Pròrroga ?

Data

Sol·licitant
Respon

Pregunta
EXPOSICIÓ DE FETS:

25/09/2018

4816

PREC
ESCRIT

03/09/2018

CIUTADANS

ATENDIDO que según el PDALH “el objetivo final es poder generar y disfrutar de un arbolado sano, dinámico,
biodiverso, maduro, seguro, identitario y sostenible, que debe disponer de las mejores condiciones para su
desarrollo, adaptado al ecosistema urbano”.
ATENDIDO que el PDALH afirma que “la eliminación del arbolado se basa en criterios como arbolado peligroso o
con sintomatología de riesgo de caída con el daño que supone a personas y/o infraestructuras, o árboles que
generan molestias e incidencias a los ciudadanos, de manera importante, por estar en ubicaciones reducidas o
bien por una selección de especie incorrecta.”
VISTAS las molestias ocasionadas por un árbol situado en la zona de carga y descarga de Jacint Verdaguer, a la
altura de los números 19-23, debido a su curvatura, que genera choques y roces con algunos vehículos, lo que
también deriva en un problema de seguridad debido a la posible caída del árbol en un futuro si persiste su
situación actual.
SOL·LICITUD:
SOLICITAMOS que el gobierno municipal tome, con carácter inmediato , las medidas oportunas para garantizar
la Seguridad de la zona de carga y descarga situada en la Calle Jacint Verdaguer, a la altura de los números
19-23, manteniendo el número de árboles existentes en dicha calle.

No

RESPOSTA

21/09/2018

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

Acta de ple:

25/09/2018
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