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14 de juny del 2010

Ajuntament i Generalitat
acorden fer més escoles
El Ple municipal aprova l’ampliació del conveni entre les dues institucions
El Ple municipal va aprovar en

p
la sessió de maig l’addenda del
l
conveni de col·laboració amb
e

el Depar t ament d ’Educ ació
de la Generalitat, que suposa
augmentar les places escolars existents a la ciutat per respondre al
creixement de la població escolar.
S’ampliaran places de P3 en centres
existents i es construiran tres noves
escoles.
Tots els grups municipals van votar a favor de l’ampliació del conveni
amb la Generalitat fins al desembre
del 2012 per fer més places als
centres Puig i Gairalt i Pere Lliscart, i
construir-ne 3 de nous a Pubilla Ca-

ses (carrer de Màlaga), Collblanc-la
Torrassa (carrer Torns) i Santa Eulàlia (carrer de l’Aprestadora). Mentre
no es construeixen, es col·locaran
mòduls provisionals. El tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve, afirma que “en 4 anys, Ajuntament i
Generalitat haurem ampliat, millorat

A proposta de la FAV de L’Hospitalet es va aprovar una moció
perquè l’Ajuntament s’adhereixi
a la campanya veïnal amb una
apagada general el 21 de juny
de 22.30 a 22.40 hores, que
demana a Fecsa-Endesa que
inverteixi en manteniment de
la xarxa i que crei un rebut que
premiï l’estalvi i que penalitzi
el malbaratament del consum
d’electricitat.

Petició perquè es
renovi el Tribunal
Constitucional
El grup socialista va proposar al
Ple donar suport a la resolució
del Parlament que demana la
renovació del Tribunal Constitu
cional, que fins el tancament
d’aquesta edició no havia aconseguit resoldre el recurs presentat contra l’Estatut de Catalunya i que té places pendents de
renovar o vacants. La moció va
rebre suport unànime de tots
els grups.
gabriel cazado

S’ampliaran les places
educatives del
Puig i Gairalt i del Pere
Lliscart, i es faran
3 nous centres a Pubilla
Cases, Collblancla Torrassa i Santa Eulàlia

Suport a la proposta
veïnal contra la
pujada de la llum

El nou CEIP Màrius Torres, actualment en construcció, fruit del conveni inicial

o construït 20 centres, amb una inversió global de 64 milions d’euros”.
El Ple també va aprovar un nou
conveni amb el consorci que gestiona el parc de ciències de la salut
BipoL’H per fer accions formatives
que impulsin el sector productiu
emergent vinculat a la salut, la
investigació mèdica i la indústria
farmacèutica. L’objectiu és millorar
el teixit empresarial local, afavorir

la qualificació de nous professio
nals en aquest sector i impulsar
l’ocupació.
Davant el Ple municipal van intervenir representants del sindicat
de CCOO a la Guàrdia Urbana per
demanar ser present en les negociacions per resoldre el conflicte
laboral obert fa uns mesos, i que
s’anul·lin els preacords assolits fins
ara amb altres centrals. El govern va

negar que hi hagi acords tancats i va
convidar el sindicat a incorporar-s’hi.
També hi van participar veïns del
barri del Gornal per exigir a la Generalitat, com una de les mocions
de PP, que es faci ja el nou CAP del
Gornal. El govern va assegurar que
ja s’ha iniciat el procés per construir
aquest equipament sanitari, motiu
pel qual també va rebutjar la moció.
# c . sánchez

Moció del PSC per
commemorar el Dia
contra l’Homofòbia
Amb el suport de tots els grups,
es va aprovar una moció del
PSC per commemorar el Dia Internacional contra l’Homofòbila, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la
Transfòbia, que se celebra el 4
de juny. Els portaveus van mostrar el seu rebuig a les actituds
discriminatòries per la condició
sexual de les persones que encara es donen a la nostra societat, tot i els avenços legislatius.

