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Ple municipal. Acord de cessió per 75 anys d’un solar de 1.800 m2 a la Universitat de Barcelona i fer una residència d’estudiants

Pla per millorar la neteja
i combatre l’incivisme
Neteja, projectes de
futur i suport a causes
socials i solidàries
són els temes que
van centrar la sessió
plenària del mes
de setembre
A proposta d’ERC, tots els grups
municipals van votar a favor de dur
a terme un pla de mesures urgents
per millorar la neteja de la ciutat i
com
batre l’incivisme, alhora que
es revisa l’actual contracte del ser
vei i s’estudia municipalitzar-lo. El
portaveu d’ERC, Antoni Garcia, va
manifestar que ha augmentat el
malestar per la brutícia i l’incivisme
i que no estan satisfets de l’actual
contracta. De fet, el tinent d’alcal
dia d’Espai Públic, Pepe Castro,
va explicar que el Govern fa uns
me
sos que fa avaluació de cada
un dels serveis de la contracta per
veure què cal revisar i que ja han
incorporat alguns canvis.
El Ple municipal també va acor
dar cedir per 75 anys a la Uni
versitat de Barcelona un solar de
1.805 m2 a la cruïlla de l’avinguda
de la Mare de Déu de Bellvitge i del
carrer de la Residència. Aquí s’ha
de construir una residència per a
estudiants, professors i investiga
dors del Campus de Ciències de
la Salut de Bellvitge. A més, es va

suport a l’acollida de refugiats sirians

d’ERC, Antoni García, renuncien a
la dedicació exclusiva per desenvo
lupar tasques a la Diputació.
Altres acords de la sessió van ser
donar suport als afectats pel me
dicament Talidomida perquè rebin
compensacions de la farmacèutica
Grünenthal i el Govern central; fe
licitar públicament als alumnes hos
pitalencs que van tenir millor nota a
la selectivitat (presentades per PSC,
C’s, ICV-EUiA-Pirates, ERC, Gua
nyem L’H i CiU); l’adhesió de L’Hos
pitalet a la iniciativa Meta 2017 per
a l’accessibilitat universal i a la Xarxa
d’Entitats Locals per la Transparèn
cia i la Participació Ciutadana, i fer
un perfil institucional de l’Ajuntament
a Facebook i Twitter (C’s, ICV-EUiAPirates, Guanyem L’H).

L’Ajuntament demana
als propietaris de Can
Rigal que mantinguin
els terrenys i la masia

Vigília davant ‘L’Acollidora’ el passat 14 de setembre en solidaritat amb els refugiats sirians

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat una
moció (presentada per PSC, C’s, ICV-EUiAPirates, ERC, Guanyem L’H i CiU) en suport a
l’acollida de la població refugiada dels conflictes
armats a la mediterrània, com és el cas de Síria.
El text demana a les administracions competents
més recursos i places per a l’acollida. Davant el
Ple també va intervenir la plataforma ciutadana L’H

Vídeo del Ple. Escanejant
el QR, accedireu als
vídeos de la sessió del
Ple municipal de setembre

Espai de Ciutadania, amb un manifest que demana
als governs europeus solucions dignes i urgents
per al drama dels refugiats i que l’Ajuntament habiliti
recursos per acollir el màxim nombre de persones.
El consistori ha obert el web www.l-h.cat/soslh
perquè s’hi inscriguin voluntaris, ha aportat una
primera partida de 6.000 euros i està disposat a
acollir els refugiats que sigui necessari.

donar llum verda al compte general
de l’Ajuntament del 2014, amb un
superàvit de 908.000 euros, es van
fixar les festes locals del 2016 el

12 de febrer, dia de Santa Eulàlia,
i 24 de setembre, dia de la Mercè,
i es va informar que tant l’alcaldes
sa, Núria Marín, com el portaveu

El Ple també va demanar la
implementació de la llei per garantir
els drets de lesbianes, gais, bisexu
als, transgèneres i intersexuals, i per
eradicar l’LGTBIfòbia, i per a la re
admissió dels vaguistes acomiadats
de les contractes i subcontractes
de Telefónica (ICV-EUiA-Pirates,
Guanyem L’H, CUP-PA).
A proposta del PP, el web munici
pal publicarà les mocions aprovades
i el seu estat d’execució, i s’instarà
la Junta de Compensació de Can
Rigal a mantenir net l’espai de Torre
Melina. A petició d’ERC, també es
demanarà que mantingui la masia
de Can Rigal fins que sigui lliurada
a l’Ajuntament i es decideixi el seu
futur en un procés participatiu. Per
acabar, CiU va veure aprovada la
moció perquè es rehabiliti el carrer
del Príncep de Bergara. y

