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LA CIUTAT

L’H disposarà d’un punt
d’informació cadastral
L’Ajuntament es farà càrrec de la nova oficina al carrer de Girona
Els ciutadans de L’Hospitalet
podran plantejar consultes i
demanar certificats que facin
referència a propietats de qualsevol punt de l’Estat, mercès a
un acord signat per l’Ajuntament de L’ Hospitalet i la Direcció General del Cadastre, del
Ministeri d’Economia i Hisenda.
La direcció general delega
determinades funcions que fan
referència a la tramitació d’expedients d’alteracions cadastrals,
com ara les transmissions de domini, altes de nous immobles i ampliacions i enderrocs, entre altres tràmits administratius i de gestió.
Es preveu que aquest mes de
novembre s’instal·li a l’edifici municipal del carrer de Girona un punt
d’informació cadastral que tindrà
connexió telemàtica amb la Base
de Dades Nacional del Cadastre.
Per la seva part, l’Ajuntament s’encarregarà de donar suport tècnic a
les actuacions de manteniment i
inspecció cadastral.
L’acte protocol·lari de l’acord ha
tingut lloc a la Diputació de Barcelona, en presència de l’alcalde de
L’Hospitalet i president d’aquell organisme, i l’han signat la primera tinenta d’alcalde de L’Hospitalet, Núria Marín, en representació de l’A-
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Reunión en L’Hospitalet del Pacto Industrial de la
Región Metropolitana sobre el acceso a los polígonos
Los integrantes del Pacto Industrial de la Región Metropolitana se reunieron en Can Buxeres para analizar temas de actualidad referentes al desarrollo de la industria. En la reunión se debatió sobre el proceso de accesibilidad a los polígonos industriales y, por lo que hace referencia a L’H, a
Granvia L’H. El teniente de alcalde de Promoción Económica, Alfons
Bonals, anunció la próxima presentación del Mapa de la Innovación.

GABRIEL CAZADO

Herance interviene en
un congreso en Granada
sobre participación

Muñoz defiende en
Cantabria la futura Ley
de Servicios Sociales

Núria Marín signa l’acord a la Diputació de Barcelona

juntament, i el director general del
Cadastre, Jesús Miranda.
Núria Marín ha ressaltat els avantatges d’aquest acord i ha dit que
gràcies a ell els ciutadans i les ciutadanes de L’Hospitalet podran accedir a la informació cadastral de
béns immobles ubicats a qualsevol
lloc d’Espanya i podran fer tots els

tràmits sense necessitat de moure’s
de L’Hospitalet.
El director general, Jesús Miranda, ha explicat que la instal·lació
d’aquest punt d’informació a L’Hospitalet forma part de la voluntat del
Ministeri d’Economia i Hisenda d’apropar els seus serveis a tota la
ciutadania. # C. G .

La concejala de Juventud, Glòria
Herance, ha intervenido en Granada en unas jornadas intermunicipales sobre participación de los
jóvenes, junto con la asociación
Avalot. Los reunidos pidieron a los
medios de comunicación la creación de espacios para la expresión juvenil en lugar de asociarlos
con el vandalismo, los accidentes
de tráfico y el alcohol.

El concejal de Bienestar Social y
Familia, José Vicente Muñoz, apoyó en unas jornadas celebradas
en Cantabria la Ley de Servicios
Sociales que prepara la Generalitat porque fija un catálogo de derechos sociales universales y garantiza un sistema de financiación
adecuado a los servicios de atención social que prestan los ayuntamientos.

