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Ple municipal. Mocions per ajudar les comunitats víctimes de la morositat bancària i debat sobre el tràfic il·legal de pisos

La crisi de l’habitatge
centra la sessió de maig
El Govern nomena
un coordinador per
impulsar el Pla de
regeneració dels Blocs
de la Florida
La sessió del Ple municipal del mes
de maig va aprovar totalment o parcialment tres mocions relacionades
amb problemes d’habitatge que encara pateix la ciutat, derivats de la
crisi econòmica. Dues mocions, una
d’ERC i una altra de PDeCAT, insten
l’Ajuntament a donar suport i assessorament a les comunitats de veïns
que pateixen l’anomenada morositat
bancària, és a dir, entitats financeres
propietàries d’habitatges que no paguen les quotes.
L’altra moció, de Ciutadans, demana a la Junta Local de Seguretat
que actuï davant la presència de
grups organitzats que trafiquen amb
habitatges ocupats, com el cas que
han denunciat els veïns dels pisos
públics propietat de la Generalitat
del carrer de Victoria Kent.
El Ple també es va donar per
assabentat del nomenament de l’assessor d’Educació i exregidor d’ICV,
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mocions aprovades
ICV-EUIA-Pirates, ERC, CiU i
CUP-PA
yyy Vetllar pel compliment
del conveni del sector en
l’adjudicació del Servei
d’Atenció Domiciliària i garantir
els drets laborals del personal
ICV-EUIA-Pirates i CUP-PA
yyy Defensa de l’autonomia local
contra la disposició addicional
27 dels Pressupostos generals
de l’Estat
C’s
yyy Instar la Junta Local de
Seguretat a prendre accions per
erradicar els grups organitzats
que trafiquen amb habitatges

Habitatges ocupats il·legalment al carrer de Victoria Kent

Lluís Esteve, com a coordinador del
Pla de regeneració dels Blocs de la
Florida per impulsar la reforma integral de la zona.
Per acabar, destaca la moció
del PP que reafirma la reobertura
de Ràdio L’Hospitalet el 2018 i
la intervenció del secretari local

d’UGT, Joan Barrachina, per demanar que es garanteixin els drets
laborals dels treballadors del Servei
d’Atenció Domiciliària que està en
procés d’adjudicació, sobre el qual
es va aprovar també una moció
d’ICV-EUiA-Pirates, ERC, PDeCAT
i CUP-PA. y

ICV-EUIA-Pirates
yyy Instar la Generalitat a
dispensar la vacuna contra la
meningitis B a tots els infants
yyy Estudiar la implantació
d’un servei de reutilització a la
Deixalleria municipal
yyy Suport al manifest Millorar
el sistema sanitari: enfortir
l’atenció primària, que impulsen
plataformes i col·lectius
defensors de la sanitat pública
PP
yyy Elaborar el contracte
programa dels mitjans de
comunicació que inclogui la

posada en marxa de Ràdio
L’Hospitalet el 2018 i l’increment
de les hores de producció de
Televisió de L’H
yyy Declarar L’Hospitalet ciutat
lliure de violència a l’esport
ERC
yyy Instar els bancs a pagar les
quotes de les comunitats de
veïns dels edificis on tenen
propietats
yyy Condemna de la repressió
contra les persones LGTBI a
Txetxènia
yyy Commemorar a L’H el dia
dels horaris europeus per
racionalitzar la vida laboral
CIU (PDeCAT)
yyy Donar suport a les comunitats
de veïns que pateixen la
morositat bancària
yyy Demanar a Endesa
l’actualització de la xarxa
elèctrica a Collblanc-la Torrassa
per evitar talls de llum
Fe d’errades
La moció per homologar els senyals de trànsit a la legislació incloent les indicacions en castellà
la van presentar els grups de C’s i
PP, i no PSC com per error es va
publicar a l’edició 323 de L’HOSPITALET

