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Ple municipal. El consistori gravarà amb una taxa els pisos buits el 2017 i aprova inicialment el pressupost de l’any vinent

L’Hospitalet guanya part
de la llera del riu Llobregat
La sessió d’octubre
va ratificar l’acord per
gaudir més del riu i va
aprovar inicialment els
comptes del 2017
Els ajuntaments de L’Hospitalet i
Cornellà han signat un acord que
modifica els límits dels termes municipals entre les dues ciutats i que
suposa que L’H guanya un tram de
la llera del Llobregat, des de Bellvitge fins a la ronda de Dalt.
Els límits entre les dues ciutats
dataven del 1917. Els canvis que
s’hi han acordat afecten vies i espais públics (no pas privats), la llera
del riu, el tram final de la carretera
del Mig i el barri de Sanfeliu.
Al riu, el terme s’amplia cap a
l’interior fins a la ronda de Dalt. A la
carretera del Mig, a la zona industrial, els límits s’han adaptat a les
construccions actuals i els jardins
del carrer de Femades s’incorporen
a L’H. Finalment, a Sanfeliu, el límit
del terme s’ha adaptat a la ronda
de Dalt i al traçat de l’avinguda de
Ramon Frontera. El Ple va ratificar
l’acord per unanimitat.
Durant la sessió es va aprovar
a proposta d’ERC gravar els habitatges buits amb una taxa que cobreixi la verificació d’ús anòmal de
l’habitatge. La mesura s’adreça als
pisos propietat d’entitats financeres
i grups immobiliaris.
La moció pretén esquivar la suspensió del Tribunal Constitucional
sobre la Llei contra la pobresa del
Parlament de Catalunya, que ja
preveia multes per als habitatges
buits propietat de bancs i immobiliàries.
D’altra banda, el Ple va aprovar
inicialment el pressupost municipal
per al 2017, 236,4 milions d’euros,
un 5,47% més que aquest any. Els
comptes de l’Ajuntament van ser
aprovades amb el vot a favor del
PSC i dels regidors no adscrits, i
l’abstenció de tota l’oposició, tret de
CiU que va votar-hi en contra.
Els regidors també van donar

Mujeres Pa’lante i els
treballadors d’Spark
Ibérica demanen el
suport del consistori

Espai de la llera del Llobregat que ara pertany a L’Hospitalet
Vídeos del Ple
Escaneja el QR i entra
a la pàgina de L’Hdigital
amb totes les sessions

suport a la moció d’ICV-EUiAPirates, ERC i CUP-PA en defensa
de la llibertat sindical i del delegat
acomiadat de l’empresa Spark

Ibérica, Jordi Celdrán. Davant el Ple
va intervenir el president del comitè
d’empresa, Iván Carrascal, per demanar l’ajut del consistori.

Mujeres Pa’lante, de la mà de
la seva vicepresidenta, Beatriz
Cantero, va aconseguir el suport
de l’Ajuntament davant el problema
que tenen moltes dones immigrades per fer tràmits, ja que la Subdelegació del Govern de l’Estat obliga
a fer-los per internet i no sempre hi
tenen accés. El web s’ha col·lapsat
diverses vegades. També demanen
reduir les taxes municipals dels
informes de residència, arrelament i
reagrupament.
Amb el suport de tots els grups,
es va acordar elaborar una moció
conjunta per poder votar-la. El PP
va apuntar que havia parlat amb la
Subdelegació del Govern per solucionar el problema. y
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Web del Ple: http://bit.ly/2diazMI

mocions aprovades
PSC, C's, PP i CiU
yyy Suport a les oficines liquidadores dels
tributs de l’Estat i dels seus treballadors
IC-EUiA-Pirates, ERC i CUP-PA
yyy Defensa de la llibertat sindical i demanar
la readmissió del delegat acomiadat de
l’empresa Spark Ibérica a L’H, Jordi Celdrán
ERC i CUP-PA
yyy Moció perquè l’educació pública i gratuïta
es defensi davant els intents d’elitització i de
privatització de la universitat
C’s
yyy Moció per implementar mesures contra la
contaminació acústica i fer un mapa sònic de
la ciutat
yyy Instar el Govern de la Generalitat que
presenti un pla de gratuïtat i préstec de llibres
de text per a l’educació obligatòria

IC-EUiA-Pirates
yyy Elaborar un manual de bones pràctiques
sobre la comunicació institucional i acomplir
la moció aprovada l’any passat sobre la
reformulació dels mitjans de comunicació
municipals
PP
yyy Moció per reclamar una millora en la neteja
de la ciutat
ERC
yyy Moció en defensa dels drets de les dones
al treball en igualtat d’oportunitats, garantint el
compliment per part de l’Ajuntament i donant
suport a les empreses de la ciutat perquè
també ho facin
yyy Establir el 2017 una taxa per gravar
els pisos buits propietat de financeres i
immobiliàries en concepte de verificació d’ús
anòmal de l’habitatge
yyy Reservar un percentatge d’abonaments

als poliesportius municipals i les activitats
culturals públiques de pagament per a les
persones sense recursos i que cap ciutadà
hagi de renunciar a aquestes activitats per
qüestions econòmiques
CiU
yyy Moció per afavorir la conciliació de la vida
laboral, familiar i personal a les empreses del
municipi
yyy Moció per fer un reconeixement històric a
l’edifici anomenat El Coro (el Centre), que
aviat serà enderrocat, per recordar la seva
transcendència històrica, encara que no està
inclòs al catàleg del patrimoni arquitectònic de
la ciutat perquè està molt malmès
CUP-PA
yyy Moció per fer un nou protocol consensuat
per a la cessió d’edificis municipals a entitats
sense ànim de lucre de L’Hospitalet

