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Institucions. Primera mesura de l’aplicació del règim de gran ciutat per fomentar la participació ciutadana

L’Ajuntament celebrarà els plens
municipals en horari de tarda
A partir d’aquest mes
de gener, les sessions
ordinàries del Ple
municipal tindran lloc
sempre a partir de les
6 de la tarda
L’Ajuntament de L’Hospitalet torna
a convocar aquest any les sessions
ordinàries del Ple municipal en horari
de tarda, una de les mesures adoptades per adaptar-se al règim de
gran ciutat que aquest 2012 estrena
el municipi. És un dels canvis que
permetran aprofundir en la participació ciutadana.
A partir d’aquest mes, el Ple mu
nicipal es reunirà el quart dimarts
de cada mes a partir de les 18h.
Aquest nou horari permetrà que
més col·lectius ciutadans puguin
intervenir davant el consistori i presentar les seves propostes. El nou
calendari de sessions es va aprovar
el passat 20 de desembre, en el

marc d’un paquet de mesures per
implementar el règim de gran ciutat,
que s’aplica als municipis de més
població per agilitzar l’administració
i adaptar-la a la nova realitat.
Districtes i consell social
La Llei per a la modernització
del govern local a la qual enguany
s’acull L’Hospitalet com a municipi
de més de 250.000 habitants preveu també la divisió de l’administració en districtes amb una gestió
descentralitzada que fomenti la participació ciutadana. A més, estableix
la creació d’un Consell Social de la
Ciutat, que formaran representants
d’organitzacions econòmiques, professionals, socials i de veïns i que
informarà i elaborarà propostes
sobre la planificació estratègica de
la ciutat i sobre els grans projectes
urbans. Aquests canvis s’aniran
introduint de forma progressiva al
llarg de l’any. y
L’alcaldessa Núria Marín parla amb representants veïnals en la darrera sessió plenària de l’any, al desembre
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Calendari: https://seuelectronica.l-h.cat

Mobilitat sostenible. S’instal·laran 19 estacions d’aparcament segur per a bicicletes distribuïdes per tot el municipi

L’H se suma al servei metropolità Bicibox
Fomentar l’ús de la bicicleta com a
mitjà de transport per als desplaçaments urbans entre els municipis de
l’àrea metropilitana és l’objectiu del
servei públic Bicibox que durant el
gener estarà operatiu a la ciutat. És
tracta d’una xarxa d’estacions on
aparcar bicis particulars amb garanties de seguretat. A L’Hospitalet es posarà en marxa amb 19 punts d’estacionament distribuïts per tots els barris.
Com funciona el Bicibox? L’usua
ri paga una quota anual de 35 euros
i pot aparcar la seva bici en qualsevol de les estacions d’aparcament
localitzades per l’àrea metropolitana
–més de 2.000 en total un cop en
finalitzi la seva implantació–, ubicades en zones pròximes a equipaments i a mitjans de transport.
L’alta del servei es tramitarà a

través del web. Un cop formalitzada la inscripció, l’abonat rebrà una
targeta personal que quan la passi
pel lector que trobarà en el mòdul
d’aparcament li donarà accés a un
compartiment buit on deixar-hi la
seva bici durant un màxim de 48

Per 35 euros anuals
es podrà estacionar
de forma segura
12 hores al dia
hores. El vehicle el podrà recollir
seguint el mateix procediment.
El cost anual de l’abonament
cobreix les primeres 12 hores d’estacionament diari. Després d’aquest
període s’aplicarà un suplement en

Estació del servei Bicibox ubicada al Baix Llobregat

cedida per L’AMB

funció del temps que s’util·litzi fins a
un màxim de 48 hores.
A L’H les 19 estacions previstes
s’estan instal·lant aquest mes de
gener prop de les principals parades de metro i de Ferrocarrils, als
poliesportius municipals i a l’Hospital de Bellvitge. La disponibilitat
dels aparcaments es podrà consultar a través de dispositius mòbils.
Aquest servei està adreçat a
usuaris a partir dels 12 anys. Tots
els menors d’edat, però, hauran
d’inscriure’s sota l’autorització expressa dels pares o tutors.
La iniciativa de l’Àrea Metropolitana, a més de fomentar una forma
saludable i sostenible de desplaçamanent, dóna resposta a una necessitat dels ciclistes urbans: disposar
d’aparcaments segurs enfront dels
robatoris i dels actes vandàlics. y
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www.bicibox.cat i tel. 902 908 586

