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Ple municipal. S’inicien els tràmits per construir un camp de futbol a Collblanc-la Torrassa

La carretera del Mig podrà
acollir indústries culturals
El Ple ha demanat
modificar el pla
metropolità per ampliar
els usos de la carretera
del Mig i fer un nou
equipament esportiu
El Ple municipal ha aprovat inicialment l’ampliació d’usos dels solars
del sector industrial de la carretera
del Mig per permetre-hi la instal·lació
d’activitats econòmiques que es puguin inscriure al Districte Cultural de
L’H. L’objectiu és revifar-ne el caràcter econòmic i que generi ocupació.
Aquest va ser un dels acords destacats del Ple de febrer, així com el primer tràmit per construir el futur camp
de futbol municipal de Collblanc-la
Torrassa.
La modificació del Pla general
metropolità per permetre la instal·
lació d’indústries culturals s’aplicarà
a un espai de 261.000 m2 entre les
avingudes del Carrilet i de la Fabregada, la travessia Industrial i el carrer de Rosalía de Castro, i no afecta
els usos urbanístics ni augmenta
l’edificabilitat.
El dictamen va comptar amb els
vots favorables del PSC, ERC, CiU
i els regidors no adscrits. Però C’s
i PP s’hi van abstenir i ICV-EUiAPirates i CUP-PA van votar-hi en
contra. Els primers no creuen en el

edifici francesc casbas

Vídeo del Ple
Escaneja el QR
i veuràs els 4
vídeos del Ple

Tres consultes
ciutadanes,
per començar
Per tal d’incentivar la participació ciutadana, ICV-EUiA-Pirates ha ampliat
el termini de les seves primeres consultes populars. Es pot opinar sobre
si les biblioteques i centres culturals
haurien d’obrir els caps de setmana,
sobre el servei de pediatria durant 24
hores i sobre una auditoria ciutadana
del compliment dels pressupostos de
l’Ajuntament. Es pot votar per internet
(www.canviem-lh.cat) i en urnes ubicades en alguns equipaments municipals. y

PP

Crítiques a
una subvenció
municipal

Protesta de la FAAVV i de famílies pel servei de pediatria de la ciutat, motiu d’una de les mocions aprovades

projecte i els segons el consideren
una operació especulativa.
El Ple també va acordar la modificació del PGM per construir en la
segona fase del parc de la Torrassa
el primer camp de futbol del districte. La sessió va començar amb una
declaració institucional, a proposta
de CUP-PA, per la qual L’Hospitalet
s’adhereix a la Xarxa per l’Economia

Social i Solidària. Aquesta xarxa vol
intentar impulsar un nou model de
desenvolupament territorial que es
basi en els recursos propis i prioritzi
les dimensions socials, ambientals i
humanes de l’economia.
També es van triar els membres
del Consell de Ciutat, que es va
constituir el 3 de març enmig de les
demandes per part de l’oposició de

millorar-ne el funcionament.
Durant el debat, l’oposició va
mostrar la seva protesta per la contractació en comissió de serveis de
l’antic assessor del grup Guanyem
L’H, dissolt el novembre passat.
Aquest treballador tenia plaça de
treball a la Diputació de Barcelona i
ara està adscrit a l’Àrea de Benestar
i Drets Socials de l’Ajuntament. y

Mocions aprovades
Declaració institucional
yyy L’H s’adhereix a la Xarxa per l’Economia Social
i Solidària, que vol impulsar un nou model de
desenvolupament basat en recursos propis i
prioritzant els àmbits social, ambiental i humà de
l’economia (proposta de CUP-PA).

L’actual edifici dels mitjans de
comunicació de L’Hospitalet
portarà el nom de Francesc
Casbas, fundador i treballador
de la desapareguda Ràdio
L’Hospitalet que va morir
l’any 2010, un cop ho valori
la Comissió Municipal del
Nomenclàtor. Així ho va acordar
el Ple a proposta d’ERC, que
recollia una reivindicació dels
treballadors dels mitjans, i amb
el suport unànime dels grups.
Casbas, especialista en
radiofreqüència, també va
crear la primera televisió que
va funcionar a L’H, Teleciutat, i
col·laborava habitualment amb
la Guàrdia Urbana i amb els
voluntaris de Protecció Civil.
La seva passió, però, era la
ràdio, en especial per donar
servei a la ciutat, que li retrà
homenatge amb aquest acte.

Canviem L’H

ICV-EUiA-Pirates i PP
yyy Fer pública l’agenda dels regidors del Govern i
de l’oposició, així com la de les entitats ciutadanes, i
fer-la fàcilment accessible des del web municipal (a
favor: PSC, C’s, ERC, CiU, CUP-PA, no adscrits).
PSC
yyy Demanar a la Generalitat que obri a la ciutat un
servei especialitzat per als afectats de fibromiàlgia,
fatiga crònica i sensibilitat química (a favor: C’s, ICVEUiA-Pirates, PP, ERC, CiU, CUP-PA, no adscrits).
C's
yyy Moció contra la transfòbia i l’assetjament escolar
per identitat de gènere (a favor: PSC –parcial–,
ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC –parcial–, CUP-PA, no
adscrits –parcial– i CIU –parcial).
ICV-EUiA-Pirates
yyy Demanar la gestió eficaç del servei de pediatria del
CAP la Florida i restablir les urgències pediàtriques
24 hores a la ciutat (a favor: PSC –parcial–, C’s, PP,
ERC –parcial–, CiU –parcial–, CUP-PA, no adscrits
–parcial).
yyy Demanar al Govern central la derogació del Reial
decret 900/2015 d’autoconsum energètic, que el
penalitza (a favor: PSC, C’s, ERC, CiU, CUP-PA, no
adscrits; en contra, PP).

PP
yyy Reclamar a la Generalitat que aboni els diners
que deu als ajuntaments en concepte de serveis i
projectes que són de la seva competència (a favor:
PSC, C’s, no adscrits; en contra: ERC, CiU i CUPPA; abstenció, ICV-EUiA-Pirates).
yyy Moció perquè els consells de districte valorin les
activitats i espectacles que volen que es programin
per a les Festes de Primavera (a favor: PSC
–parcial–, C’s, ICV-EUiA-Pirates, ERC, CUP-PA, no
adscrits –parcial– i CIU –parcial).
yyy Moció en suport de la ràdio, amb motiu del dia
mundial declarat per la UNESCO, i de la reobertura
de Ràdio L’Hospitalet (a favor: PSC, C’s, ICV-EUiAPirates, ERC, CiU, CUP-PA i no adscrits).
ERC
yyy Proposta perquè l’edifici dels mitjans de
comunicació de L’Hospitalet porti el nom del
desaparegut Francesc Casbas Poig (a favor: PSC,
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, CiU, CUP-PA, no
adscrits)
CiU
yyy Moció per reactivar l’activitat comercial a la ciutat,
en especial als barris on hi ha més locals buits, com
ha fet Girona amb el programa Aixequem persianes
(a favor: PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, ERC, PP i
CUP-PA; abstenció, no adscrits).
yyy Lliurar espais de la ciutat amb pintades incíviques
als grafiters amb autorització i difondre el servei
gratuït de neteja de façanes entre la ciutadania (a
favor: PSC –parcial–, C’s –parcial–, ICV-EUiAPirates –parcial–, PP, ERC, CUP-PA –parcial–, no
adscrits).

El PP ha criticat les ajudes a l’entitat
Tres Quarts per Cinc Quarts. La portaveu popular, Sonia Esplugas, creu
que els sopars de l’Espai de Lletres
no afavoreixen la cohesió social ni
promouen la igualtat d’oportunitats,
i que només serveixen “perquè un
conjunt de socialistes se’n vagin
a sopar”. El president de l’entitat,
Amadeu Juan, diu que només paguen el sopar a l’escriptor convidat,
que els comptes estan auditats i
que el PP “no està ben informat”. y

ERC

Reunió amb les
entitats dels barris
de Sanfeliu i Gornal
Regidors del grup municipal d’Esquerra Republicana han visitat recentment el barri de Sanfeliu, on
s’han trobat amb entitats i veïns per
tal d’escoltar les seves reivindicacions. Segons el portaveu, Antoni
García Acero, a Sanfeliu reivindiquen millorar la connexió amb la ciutat i promoure el comerç. El febrer
els representants d'ERC també van
visitar Gornal, i abans Santa Eulàlia
i Granvia Sud, dins d'una ronda que
els ha de portar a tots els barris. y

CDC

Arrenca el procés
de renovació
participatiu
Es diu Torn Obert i suposarà per a
Convergència Democràtica esbrinar
“com volem la Convergència del futur”, en paraules del seu portaveu a
L’H, Jordi Monrós. En essència, plantejaran 90 preguntes a militants, simpatitzants i gent propera a CDC, i
es podrà opinar d'un ampli ventall
de temes, com per exemple el nom
de la formació, l'estructura orgànica
o la convocatòria o no de primàries.
Les opinions locals arribaran a la direcció del partit. y

