
 

 
RUEGOS Y PREGUNTAS AL PLENO  

DEL AYUNTAMIENTO DE EL PRAT DE LLOBREGAT 
 
Preguntes sobre els continguts del Pla d’actuació municipal 
 
Les preguntes que farem, tenen relació amb el Pla d’Actuació Municipal. 
Primer, amb el de la passada legislatura i després passarem al següent, ja que 
entenem que el PAM engloba totes aquelles propostes que s’entenen 
necessàries i prioritàries per al conjunt de la ciutadania. També entenem que 
moltes de les que figuren en ell no són exclusivament de competència 
municipal o no almenys al 100%, però sí que hi ha sis punts del Pla d’Actuació 
Municipal de la legislatura passada que contempla del 2011 al 2015, que ens 
agradaria fer preguntes a veure com continuaran.  
 
El primer seria de quina forma s’encararà la construcció d’una nova residència 
d’avis que estava contemplada al punt 1.4 i que no ha estat possible dur a 
terme, sent una qüestió d’especial importància per a la ciutadania, tenint en 
compte que la llista d’espera en homes és de 4 anys i en dones de 3,5 anys.  
 
Per altra banda, ens agradaria saber també quines mesures o accions s’han 
dut a terme per complir la proposta d’impulsar actuacions que permetin dur a 
terme la construcció de pisos, sobretot, en el punt que parla dels preus 
assequibles, especialment de promoció pública que estan recollides al punt 2.1. 
 
Per a quan està prevista avançar la construcció de l’estació intermodal i la 
definició del projecte de la connexió de la línia 1 del metro que està recollida en 
el 2.3?  
 
Un altre dubte que tenim és sobre si heu pogut constatar si l’ampliació de les 
zones blaves dels trams del carrer Lleida i la Carretera Marina, si han contribuït 
a millorar la mobilitat dels eixos comercials que estan recollits en el 2.3.  
 
També ens agradaria saber si és possible veure des de la institució la 
possibilitat de contractar l’energia amb cooperatives que garanteixin que la 
energia subministrada provingui 100% d’energies renovables per complir en la 
seva totalitat amb el 2.4.  
 
En quin procés es troba la consolidació de la platja, del Parc litoral i dels 
serveis projectats, sobre tot en l’àmbit de la restauració que estan recollides al 
punt 4.  
 
D’altra banda, de cara al Pla d’Acció Municipal que s’està duent a terme, pel 
que figura al web, que s’està realitzant per aquesta legislatura que ja està en 



 

curs, entenem que el nou context polític, econòmic i social ha fet protagonista a 
la ciutadania en l’elaboració de les polítiques públiques, el que genera 
implicació dels ciutadans i la cohesió social. Voldríem saber si està previst obrir 
el procés d’elaboració del PAM d’aquesta legislatura a la participació de la 
ciutadania a través del web i de processos participatius presencials.  
 
Gràcies. 
______________________________________________________ 

 
Acta del ple: 

https://seu.elprat.cat/siac/Publicacion_ver_doc.aspx?coddoc=SEC10I0JQ&id

=4866 
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