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la ciutat

9 de novembre del 2009

L’economia municipal
centra el debat del Ple
Aprovació inicial de les ordenances i dels plecs de la nova contracta de neteja
L’aprovació inicial de les ordenances fiscals per al 2010 i
la liquidació dels comptes de
l’exercici del 2008 van centrar
el debat del Ple municipal en la
sessió d’octubre. Les ordenances van rebre el suport de PSC i
ICV, mentre que PP i CiU es van
abstenir per poder estudiar-les
a fons i presentar al·legacions en
pròximes sessions. Pel que fa als
comptes del 2008, es van tancar en
positiu, amb un romanent de tresoreria de 17 milions d’euros.
La tinenta d’alcalde d’Hisenda,
Mercè Perea, va defensar la proposta d’impostos i taxes municipals
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per al 2010, que congelen els tipus
impositius i que permeten fraccionar l’IBI domiciliat en tres terminis,
igual que altres tributs com les
plusvàlues. També s’han creat noves bonificacions, com la reducció
d’un 90% en la quota de l’impost
d’obres quan es reformin habitatges

A petició de l’associació Pont
de la Llibertat-L’Hospitalet Antifranquista, que ha rememorat el
viatge a França de molts exiliats
espanyols per la guerra, es va
aprovar una moció de PSC, CiU
i ICV-EUiA per demanar la conservació de la Maternitat d’Elna i
en homenatge a la infermera Elisabeth Eidenbenz, que es va jugar la vida per ajudar a parir mol
tes dones refugiades.

L’Hospitalet
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se suma
a la lluita mundial
contra la pobresa
Una moció de PSC i ICV, amb el
vot a favor de PP i CiU, va donar
suport al Dia Internacional per a
l’Eradicació de la Pobresa, que es
commemora el 17 d’octubre. El
portaveu socialista, Mario Sanz,
va recordar que L’Hospitalet destina el 0,7% dels seus fons a programes solidaris contra la fam,
per garantir aigua i medicaments,
i en la lluita contra el contagi de
la sida.

foto cedida per l’ajuntament

Els tributs i les taxes
de 2010 s’han congelat
i l’IBI es podrà pagar
en tres fraccions si es
té domiciliat. També hi
ha noves bonificacions i
pagaments fraccionats�

Homenatge
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a la
Maternitat d’Elna i a
Elisabeth Eidenbenz��

Membres de l’entitat Pont de la Llibertat a la població francesa d’Elna

de persones amb problemes de
mobilitat.
Perea també va exposar l’estat
dels comptes municipals després
de tancar-se l’exercici de 2008,
que s’ha liquidat amb saldo positiu
de 17 milions d’euros, un alt nivell
d’execució i una taxa d’endeutament dins els límits legals. Tot i això,
els grups de l’oposició van tornar a
criticar el govern per les despeses

protocolàries que, si bé s’han reduït
durant el 2009, encara consideren
excessives.
D’altra banda, el Ple també va
aprovar els plecs que regiran el concurs per adjudicar la nova contracta
de neteja de la ciutat entre el 2011
i el 2020. El futur servei haurà de
ser més respectuós amb el medi
ambient, més eficaç i, alhora, més
còmode per als usuaris. També va

rebre llum verda definitiva la modificació de l’Ordenança del civisme
que sancionarà la venda de cotxes
al carrer per part d’agències o empreses. Els particulars que vulguin
vendre un cotxe al carrer han de
sol·licitar un distintiu a les regidories
de districte. # c . sánchez
Acords del Ple municipal
www.l-h.cat

La ciutat s’adhereix a
l’associació Innobaix
per a la indústria
L’Hospitalet forma part de l’associació Innobaix, a la qual ja s’han
adherit diversos ajuntaments de
la comarca del Baix Llobregat.
L’objectiu d’aquesta associació
és fomentar la innovació industrial i el coneixement en el teixit
econòmic de la comarca veïna i
de L’Hospitalet, per tal d’orientar-lo cap a l’economia del futur.
Tots els grups s’hi van mostrar
a favor.

