10

/

LA CIUTAT

20 de febrer del 2006

Actuacions urbanístiques per
millorar l’accessibilitat dels carrers
Semàfors amb mòduls sonors i rampes als passos de vianants
La comissió de govern municipal ha aprovat un seguit d’actuacions per a la millora de la
via pública. D’una banda, s’ha
aprovat la instal·lació de nous
semàfors a la ciutat que disposaran de mòduls sonors per a
invidents.
Les obres no es limiten a la instal·lació del senyal lluminós, sinó
que es fa una actuació global, amb
la construcció de guals en els passos de vianants, adaptats a persones amb mobilitat reduïda. També
es procedirà a la pintura viària. L’impor t global de l’actuació és de
152.921 euros.
Les cruïlles on s’instal·laran els
nous semàfors són punts amb un
alt volum de pas de vianants. Es
tracta de les cruïlles del carrer de
l’Aprestadora amb el carrer del Comerç i amb el d’Enric Morera, a
Santa Eulàlia; a la confluència de
l’avinguda d’Isabel la Catòlica amb
el carrer de Peníscola, a la Florida; i
al carrer de Francesc Moragas amb
el carrer de Josep Prats, al Centre.
Un altre projecte aprovat per la
Comissió de Govern municipal és
la millora de la xarxa d’embornals a
diferents carrers del Centre, San Jo-

sep i Santa Eulàlia. El projecte preveu substituir els embornals de
desguàs directe a la claveguera per
uns altres de sifó hidràulic, que eviten que surtin les males olors. El
pressupost de l’actuació és de
119.993 euros.
D’altra banda, també s’ha iniciat
el procés administratiu per a la
construcció d’un nou aparcament
soterrani a la rambla de la Marina,
191, al barri de Bellvitge. En concret, la Comissió de Govern ha

O
B
R
E
S

El síndic de
greuges estarà
a L’H el 2 de
març i atendrà
els ciutadans

S’inicia el procés per
construir un nou
aparcament a Bellvitge

GABRIEL CAZADO

VIST A L’H

El síndic de greuges, Rafael Ribó, visitarà L’Hospitalet el pròxim dia 2 de març per divulgar
i apropar la institució a la ciutadania i oferir la possibilitat que
puguin presentar queixes o fer
consultes sobre les administracions públiques.
Ribó, estarà acompanyat de
l’adjunt per a la defensa dels
drets dels infants, Jaume Funes,
i altres membres del seu equip. El
lloc de trobada serà el Centre d’Activitats La Farga, al carrer de Barcelona,
2, des de les 9.30h a les 14 hores i
des de les 16.30h a les 18.30h. Per
poder entrevistar-se amb Rafael Ribó s’ha de concertar cita prèvia trucant al telèfon 93 301 80 75 o bé
per correu electrònic a l’adreça sindic@sindic.org.
El síndic té la funció d’atendre
les queixes de totes les persones
que es troben desemparades davant l’actuació o manca d’actuació
de les administracions. Vetlla pel
bon funcionament de la Generalitat
i dels ajuntaments, diputacions o
consells comarcals.
Rafel Ribó mantindrà també una
reunió de treball amb l’alcalde, Celestino Corbacho, i visitarà alguna
dependència de l’administració i
d’entitats que treballen en el camp
social. Aquesta és la primera vegada que el síndic desplaça la seva oficina a L’Hospitalet. Periòdicament, Rafael Ribó i els membres
del seu equip visiten una població
de Catalunya per atendre les persones. En total ja han efectuat 41
desplaçaments. # MARGA SOLÉ
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aprovat el Pla especial urbanístic
d’ordenació de subsòl del solar.
L’aparcament disposarà de 238 places distribuïdes en tres plantes. La
superfície serà urbanitzada. És previst que les obres comencin passat
l’estiu i que tinguin un termini d’execució d’un any.
Aquest projecte és a càrrec de
la societat privada municipal L’Hospitalet 2010. # REDACCIÓ

Membres del Consell de Síndics, format per exregidors
de l’Ajuntament, i del Consell

de Cent de Barcelona van visitar les obres de reforma integral de la Granvia. L’alcalde, Celestino Corbacho, va
anunciar que les obres estaran finalitzades a finals de
juny i l’estació d’Amadeu Torner es posarà en funcionament en les mateixes dates.
Les obres de l’estructura
principal de la nova Granvia
es troben en la recta final i
en breu s’iniciarà la part essencial del projecte, el soterrament del tronc central i la
urbanització de la superfície
per transformar-la en una
avinguda.

Rafael Ribó

Semàfor amb mòdul sonor a la plaça de J. A. Clavé

