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Ple municipal. Moció per modificar el projecte de reforma de Leonardo da Vinci i introduir zones de càrrega i descàrrega

Primer pas per fer a Bellvitge
una residència universitària
Modificació del Pla
general metropolità per
edificar l’equipament,
que tindrà capacitat
per a 200 places
El Ple va acordar en la sessió de
juny la modificació puntual del Pla
general metropolità per fer una re
sidència universitària al carrer de la
Residència, a prop de la Universitat
de Barcelona (UB) i dels hospitals
de Bellvitge i Duran i Reynals.
El municipi cedirà per 75 anys
l’espai a la UB perquè hi construeixi
la residència, en el marc del conveni
de col·laboració signat el 2014 per
impulsar el Campus de Ciències de
la Salut. L’equipament tindrà 200
places per a estudiants –el Campus
de la UB a L’H té 4.000 alumnes–,
investigadors i professors convidats.
Un altre acord destacat va ser la
moció de tots els grups de l’oposi
ció, tret de CUP-PA que hi va votar a
favor, per introduir zones de càrrega
i descàrrega a la reforma del carrer
de Leonardo da Vinci de Sant Josep,
com demanen les 15 empreses de

L’H, amb l’orgull lgtbi i contra el mossèn de sanfeliu

El Ple es va iniciar amb una declaració institucional
que referma el compromís de l’Ajuntament al manifest
Per uns municipis amb orgull i respecte als drets
i llibertats de les persones LGTBI (lesbià, gai,
transgènere, bisexual i intersexual). El dia següent,
el Dia de l’Orgull LGTBI, tots els grups, l’Observatori
contra l’Homofòbia i l’entitat Alise van desplegar
la bandera de l’arc de Sant Martí al balcó de
l’Ajuntament. El coordinador tècnic de l’Observatori,

Cristian Carrer, va llegir un text de condemna contra
“les paraules homòfobes i el discurs de l’odi” del
mossèn de la parròquia de Sanfeliu, Custodio
Ballester, que va arremetre contra l’homosexualitat en
una homilia. El text demana que es traslladi Ballester
fora de L’Hospitalet i té el suport de PSC, ICV-EUiAPirates, ERC, CiU i CUP-PA. La Generalitat ha obert
expedient contra el mossèn i ha enviat les seves
afirmacions a la Fiscalia de Delictes d’Odi.

la zona que van intervenir-hi. La pro
posta es va aprovar i es va demanar
un informe a la Secretaria municipal
per si es pot modificar un projecte ja
licitat. L’informe, no vinculant, afirma
que es pot reformular si s’acredita
l’interès públic del canvi i es res
pecta la Llei de Contractes del Sector Públic. El Govern municipal està
negociant amb veïns i comerciants
de la zona una nova proposta, men
tre que Ciutadans, PDeCAT i ICVEUiA-Pirates demanen que s’hi arribi
a un consens entre les parts i es
modifiqui el projecte.
De totes les propostes presen
tades a votació, la moció del PP
perquè l’Ajuntament no doni suport
al referèndum de l’1 d’octubre i la
d’ERC en suport als membres de
la Mesa del Parlament imputats van
quedar als llimbs per empat tècnic
entre partidaris i contraris i l’absten
ció del PSC i dels edils no adscrits.
El Ple de juny va ser força con
corregut. Hi van protestar els tre
balladors de Serveis Socials que
demanen millores laborals, la PAH
que reclama més pisos de lloguer
assequible, la plataforma No més
blocs contra el PDU —que va obli
gar a aturar el Ple durant 15 mi
nuts— i la família de Pedro Álvarez
que reclama justícia per l’assassinat
del jove fa 25 anys. y
Vídeos del Ple
Escaneja el QR i accedeix
a la pàgina de L’Hdigital
amb totes les sessions

mocions aprovades
C’s+ICV-EUiAPirates+PP+ERC+PDeCAT
yyy Millora del carrer de Leonardo
da Vinci amb zones de càrrega i
descàrrega
PSC (adhesió d’ERC i PDeCAT)
yyy Suport a la incorporació de 500
Mossos i a la convocatòria de la
Junta de Seguretat de Catalunya
PSC (adhesió de C’s)
yyy Instar Renfe i FGC a

habilitar preus especials per als
acompanyants de discapacitats
ERC (adhesió de PDeCAT i
CUP-PA)
yyy Suport al Correllengua 2017
C’s
yyy Millorar la transparència i
la publicitat dels programes
d’ocupació local
yyy Millorar l’accessibilitat dels
passos de vianants de la ciutat

ICV-EUiA-Pirates (Canviem)
yyy Actualitzar el Pla de protecció
del patrimoni per incorporar
el patrimoni arquitectònic,
arqueològic, escultòric i natural
yyy Millora dels espais públics per a
infants amb tendals i jocs inclusius

ERc
yyy Suport als autònoms amb
bonificacions per ampliació de
negoci i contractació, i en les
zones blaves i verdes
yyy Instar el Govern central a
desmantellar la plataforma Castor

PP
yyy Instar l’Ajuntament a complir
la Llei de transparència publicant
les contractacions també a la
plataforma estatal

PDeCAT
yyy Suport a la modificació de la
Llei d’enjudiciament civil contra les
màfies d’ocupació il·legal
yyy Posar marquesines a les

parades d’autobús de l’entorn
dels hospitals de Bellvitge i Duran
i Reynals
yyy Millorar el manteniment
de l’edifici dels mitjans de
comunicació
CUP-PA
yyy Suport al sector de l’estiba
contra la liberalització de la UE
yyy Millorar la visualització i
senyalització del Mercat Municipal
del Torrent Gornal

