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Ple municipal. Rebuig als pressupostos del Govern autonòmic

L’Hospitalet reclama
a la Generalitat les
inversions pendents
El Ple municipal s’ha posicionat contra els
pressupostos de la Generalitat per al 2014
perquè no recullen els compromisos acordats
amb la ciutat en educació, sanitat i transports
Mitjançant el rebuig als pressupostos de la Generalitat per al 2014,
l’Ajuntament de L’Hospitalet ha reclamat a la Generalitat les inversions
pendents a la ciutat. El Ple municipal
va aprovar al novembre tres mocions
de PSC, ICV-EUiA i PP que retreuen al Govern autonòmic que l’any
vinent torni a deixar sense dotació
econòmica projectes acordats en
educació, sanitat i transports.
Les mocions aprovades reclamen a la Generalitat més mòduls i
nous edificis per a les escoles Paco
Candel, Ernest Lluch, Bernat Metge,
Busquet i Punset, Frederic Mistral,
Joaquim Ruyra i Milagros Consarnau, i les reformes de Pau Vila, Pau
Sans i Menéndez Pidal.
També es demana la construcció
dels CAP de Sant Josep, de la Florida i que es faci el CAP de Santa
Eulàlia que, tot i el compromís de la
Generalitat, no està dotat pressupostàriament per al 2014.
Un altre dels compromisos pendents és la residència de gent gran
del barri de Sant Josep, i la posada
en marxa de l’L9 i de l’estació Ernest
Lluch de l’L5 del metro.

El PP afegeix a aquesta llista la
construcció de tres escoles bressol
a Collblanc, Sant Josep i Bellvitge
i els serveis pendents del Centre
Polivalent de Salut Mental.
Durant la sessió, també es va
aprovar una moció del PSC que
reclama a la Generalitat garantir un
model d’atenció a les persones amb

En contra de la
pobresa energètica
i del copagament
de la medicació
hospitalària
dependència. Per la seva part, ICVEUiA va presentar una altra moció
contra les retallades en ajudes vinculades a una plaça en residència
de persones dependents.
Dins el capítol social, el Ple va
aprovar una moció d’ICV-EUiA que,
entre d’altres acords, demana que
es creï la Taula de Pobresa Energètica per analitzar la situació i cercar
solucions, reforçar l’atenció munici
pal en aquests casos, negociar amb

les companyies per no tallar els
subministraments, especialment en
els mesos d’hivern, i reclamar a la
Generalitat un pla de xoc. També es
va donar llum verda a una proposta
de CiU contra el copagament de
la medicació hospitalària que ha
implantat l’Estat i a una altra del PP
per demanar a l’Àrea Metropolitana
de Barcelona més bonificacions en
el rebut de l’aigua.
PP i CiU van veure prosperar la
seva proposta perquè l’Ajuntament
faci un reconeixement a les estudiants hospitalenques Laura Pérez
i Júlia Solias, que han aconseguit
el Premi Extraordinari de Batxillerat
que atorga la Generalitat.
També es van aprovar les mocions del PP perquè s’estudiï l’ocupació del Bicibox i es fomenti l’ús de la
bicicleta, es demani una parada del
bus de l’Aeroport a la plaça d’Europa i es restringeixi l’ús dels plafons
d’anuncis de la ciutat als particulars
i a les entitats.
A més, el Ple va donar suport a la
proposta d’ICV-EUiA en suport de
les treballadores de neteja i cuina de
les escoles bressol de la Generalitat
que perdran la seva feina.
Per últim, es va aprovar un dictamen d’urgència per extingir la
societat municipal L’H2010. CiU ha
criticat que l’oposició no ha tingut
temps d’estudiar la documentació
corresponent. y

La Xarxa Anadromes, per a la inserció
sociolaboral, presenta resultats
Aquesta xarxa que formen 14 entitats de L’Hospitalet i l’Ajuntament,
amb la col·laboració de l’Obra Social la Caixa, ha donat suport durant el darrer any a 106 persones en atur amb orientació laboral i
formació en idiomes i noves tecnologies. L’any vinent dedicaran els
seus esforços a oferir formació reglada.

Festa pels drets dels infants a
l’avinguda de la Primavera
L’Hospitalet va celebrar el 23 de novembre el Dia Mundial dels Drets
dels Infants amb una festa per a petits i joves a la Florida. A la ciutat
funciona la Xarxa d’Atenció a la Infància i l’Adolescència, en la qual
treballen conjuntament administracions i entitats per al benestar
d’aquest col·lectiu.

