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Inspección

Equipaments. Inici d’obres per adequar els baixos de l’edifici d’habitatges

El municipio
cierra dos
locales ilegales
de reciclaje
El Ayuntamiento ha cerrado dos talleres que almacenaban residuos de
forma irregular para su posterior reciclaje, en Collblanc y en Santa Eulàlia.
Según el municipio, la actividad
de estas empresas incumplía la
normativa, provocaba molestias a
los vecinos y deterioraba el espacio
público. Los locales clausurados, popularmente conocidos como ‘chatarrerías’, se encuentran en la carretera
de Collblanc y en la calle Salamina.

La Junta de Govern
aprova el projecte del
Pla rambla del Mig I
El pla urbanístic afecta l’àrea delimitada per l’avinguda del Carrilet, la
rambla de la Marina, el carrer de Pau
Casals i el carrer del Cobalt, al barri
del Centre, i preveu que la zona, actualment industrial, canviï d’aspecte.
Són 40.000 m2 on s’ubicaran uns
600 habitatges, zones verdes i equipaments. El projecte es va iniciar el
2007 però la crisi el va aturar. Una
de les conseqüències de la posada
en marxa del pla és el tancament de
la Salamandra 2, ja que el propietari
no els ha renovat el lloguer. y
Vista del vestíbul central de l’equipament que acollirà els serveis per a joves i per a gent gran al Centre

Ca n’Arús es prepara per
rebre els casals d’avis i joves
La resolución del Ayuntamiento
se ha producido tras una inspección
de técnicos municipales, la Guardia
Urbana y el Seprona de la Guardia
Civil, que constataron irregularidades
en la licencia municipal, la prevención de incendios, la impermeabilización del suelo y el etiquetado de
los contenedores de residuos, entre
otros incumplimientos. y

Urbanisme

L’Ajuntament rep els
locals per començar a
equipar-los i obrir-los
a final d’aquest any
En breu s’iniciaran les obres per
adequar els baixos de l’edifici d’habitatge públic per a joves construït
per la Generalitat a Ca n’Arús per
ubicar-hi un casal de gent gran i un
casal de joves. L’Ajuntament destina-

rà 100.519 euros a aquests equipaments i preveu que l’adequació hagi
finalitzat la tardor-hivern d’aquest
any.
El Casal de Gent Gran s’habilitarà
a la planta baixa, on hi haurà un bar i
un office, i al primer pis, on es crea
rà una sala polivalent que tindrà un
envà mòbil per dividir-la en sales
més petites i insonoritzar-les quan
sigui necessari.
El Casal de Joves tindrà accés
per la planta baixa i tindrà aules

en la planta inferior, també amb un
envà acústic per dividir-la i amb
ascensor. També es col·locarà fibra
òptica per connectar els dos equipaments amb la xarxa municipal.
Sobre el disseny d’aquest casal de joves hi han treballat els
grups de secundària del Consell
de Nois i Noies, que aquest curs,
en col·laboració amb l’Associació
d’Estudiants de L’Hospitalet, s’en
carreguen de buscar un nom per al
nou equipament. y

Parques
Les Planes iniciará en
invierno una importante
remodelación
El parque construido por el Área
Metropolitana de Barcelona iniciará en noviembre una reforma para
adaptarse a las peticiones vecinales. En concreto, se creará un amplio espacio de juegos infantiles de
2.960 m2 en la zona central, con
forma oval y superficie homologada
para la seguridad infantil. También
se ampliará el área de ocio para perros y la fachada se hará más permeable para hacer visible el parque
desde la avenida de Isabel la Catòlica y facilitar el acceso. y

