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LA CIUTAT

Manuel Bustos, nou president
de la Federació de Municipis
L’assemblea reclamarà per via judicial si el Govern no torna tots els diners de l’IAE
L’alcalde de Sabadell, Manuel Bustos, és el nou president de la Federació de Municipis i Províncies escollit a
la XVI Assemblea General celebrada a La Farga el dia 30.
Aconseguir una única veu
representativa del municipalisme català, més competències
i un finançament adequat per
desenvolupar-les són les prioritats del nou òrgan de govern.
L’assemblea va aprovar la
creació d’un comitè d’enllaç entre la Federació i l’Associació Ca-

Més de 500 alts càrrecs
del municipalisme català,
entre alcaldes i regidors,
representants dels
consells, diputacions i
mancomunitats, van
participar a l’assemblea
talana de Municipis i Comarques.
També va acordar reclamar per
via judicial al Govern central si no
els tornés íntegrament la compensació que toca als municipis
per la supressió de l’impost d’activitats econòmiques (IAE).
Manuel Bustos va dir que el
municipalisme viu un moment
històric amb un nou Govern de la
Generalitat sensible a les demandes del món local i amb el com-

El alcalde, Celestino Corbacho, ha visitado las obras del
hotel que el grupo Hesperia
está construyendo en Bellvitge y también el estado del
nuevo nudo viario que el Ministerio de Fomento está levantando en aquella zona.
Corbacho ha anunciado que
tanto el hotel como el nudo
viario de Bellvitge entrarán
en funcionamiento en octubre
del año 2005. El alcalde ha indicado también que, una vez finalicen los proyectos, el parque de
Bellvitge se extenderá hasta la
zona deportiva de la Feixa Llarga.
El hotel de Bellvitge, que ha sido diseñado por el arquitecto británico Richard Rogers, será el segundo más alto del área metropolitana de Barcelona, propiciará
la última fase de ampliación del
parque metropolitano y la urbanización definitiva del entorno de
la ermita de Bellvitge.
El nudo viario de Bellvitge contempla la construcción de un puente que cruzará la Granvia y conectará los hospitales de Bellvitge y
Duran i Reynals, y de una rotonda
situada en la avenida Mare de Déu
de Bellvitge.
Este nudo viario prevé también la recuperación de los viales
de la Granvia que unían las rondas de Dalt y del Litoral. Corbacho ha señalado que estas obras
“mejorarán el paisaje urbano y
harán mucho más fácil y cómoda
la entrada a la ciudad”. # R.
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En el año
2005 estará
acabado el
hotel Hesperia
de Bellvitge

Celestino Corbacho, Joan Carretero i Manuel Bustos, a la cloenda

promís d’atorgar més protagonisme als ajuntaments.
L’alcalde de L’Hospitalet, Celestino Corbacho, com a amfitrió
de l’acte, va dir que s’ha obert un
punt d’esperança per als ajuntaments. “L’Administració local és la
més idònia per a la gestió dels

serveis i el traspàs de competències ha estat sempre només
qüestió de voluntat política”.
El conseller de Governació i
Administracions Públiques, Joan
Carretero va expressar el compromís del nou govern per “millorar el
finançament del municipalisme,

l’articulació del territori per aconseguir una organització territorial més
eficient i el foment d’una porta
única de l’administració, aprofitant
les noves tecnologies. # REDACCIÓ
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