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Ple municipal. Moció contra els desnonaments i a favor d’un projecte de llei que eviti situacions de desemparament

L’H dóna suport a regular la dació
en pagament de les hipoteques
Suport al Dia contra
el càncer de pell i per a
la protecció a l’escola

El Ple municipal s’ha
sumat a la iniciativa
legislativa popular que
vol regular la dació en
pagament i contra els
desnonaments
L’Ajuntament de L’Hospitalet s’ha
posicionat a favor de la iniciativa
legislativa popular per regular la dació en pagament a proposta de PSC
i ICV-EUiA. La moció va comptar
amb el vot a favor de PxC, el suport
parcial de CiU i el rebuig del PP.
Durant una sessió del Ple municipal marcada de nou per les retallades en educació (vegeu pàgines
centrals), el Consistori es va mostrar partidari de la dació de l’habitatge en pagament de la hipoteca, de
la paralització dels desnonaments i
dels lloguers socials. El text insta el
Govern de l’Estat a presentar en 3
mesos a les Corts un projecte de
llei que reguli la dació en pagament
quan es tracti d’una residència habitual i que les persones desnonades comptin amb ajuts per accedir
a un habitatge de lloguer o que tinguin dret a continuar en l’habitatge
hipotecat en règim de lloguer.
La moció també demana a la Generalitat que coordini amb els governs locals mesures per fer seguiment de les famílies afectades pels
desnonaments per garantir el seu
reallotjament i que, en casos de risc
d’exclusió, se suspengui l’execució

A proposta del PP i amb el suport
de tots els grups, L’H se suma al
Dia Europeu de la Prevenció del
Càncer de Pell, que es commemora el 19 de juny, i farà un estudi per instal·lar dispensadors de
protector solar a les escoles per
conscienciar els infants. y

Catalunya Caixa ha
de mantenir la funció
social i municipalista

Suport veïnal contra un cas de desnonament a Sant Josep el passat mes de maig

hipotecària per un període mínim
de dos anys.
D’altra banda, el Ple municipal
va aprovar adherir-se al conveni de
l’Agència de Residus de Catalunya
sobre la recollida i l’eliminació de piles i acumuladors. També es va sumar a la Declaració de Vic per potenciar les polítiques de sostenibili
tat. Per últim, en una sessió extraor
dinària al maig, el Consistori va
aprovar sol·licitar a l’Estat un crèdit
de 12,2 milions, en unes condicions
més favorables que les del mercat,
per pagar proveïdors. y

Una moció d’ICV-EUiA proposa
que en el procés de subhasta de
l’entitat, la Diputació de Barce
lona vetlli perquè mantingui la cultu
ra municipalista de suport als
ajuntaments i l’obra social que caracteritza les caixes catalanes. y

El 2013 s’estudiarà minorar la pujada de l’IBI
Davant la intervenció de la Federació d’Associacions de Veïns de L’H
i de l’Associació de Veïns de Bellvitge, l’alcaldessa Núria Marín es va
comprometre a estudiar amb les entitats veïnals la situació de l’IBI
l’any 2013, per intentar pal·liar la doble pujada aplicada enguany, la
municipal del 8%, que el Ministeri d’Hisenda no ha autoritzat retirar
a l’Ajuntament, i la decretada per l’Estat del 10%. Tots els grups
municipals es van mostrar a favor d’aplicar mesures en aquest sentit.
Núria Marín va afirmar que “entenc que la situació és injusta per
als veïns que reben un doble increment, però des de l’Ajuntament
no podem fer-hi res: no ens han permès eliminar la pujada municipal
i tampoc no podíem aprovar un nou règim de subvencions. Només
hem pogut allargar el termini per demanar-les fins al 15 de juny”.

Declaració contra la
violència per l’agressió
a Alberto Sánchez
El Ple va fer una declaració que
“rebutja i condemna amb fermesa
l’agressió de la qual va ser víctima
el regidor de PxC Alberto Sán
chez” a Barcelona. La declaració
afirma que “qualsevol tipus de
violència és un atac a la societat
civil basada en la solidaritat”. y

