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Ple municipal. Posicionament a favor de la iniciativa de la PAH Ciutat de L’H per avançar de manera efectiva per garantir el dret

Compromís sobre l’habitatge
El Ple va donar suport al
paquet de propostes de
la Plataforma d’Afectats
per la Hipoteca de L’H
La PAH Ciutat de L’H, amb el suport
de la Federació d’Associacions de
Veïns, va reivindicar davant el Ple un
conjunt de disset propostes sobre
habitatge adreçades a les administracions general, autonòmica i
local. El paquet de mesures planteja polítiques i canvis legislatius per
garantir aquest dret reconegut a la
Constitució.
Entre les propostes, s’insta el

Govern central a legislar per regular
la dació en pagament, la Generalitat a abordar l’ocupació il·legal i
combatre les màfies i l’Ajuntament
a impulsar polítiques locals per
regular el mercat del lloguer i a redactar un pla municipal d’habitatge.
També es demana a l’Administració
local que reforci el parc municipal
d’habitatge, que signi convenis amb
grans tenidors per a la cessió temporal de pisos buits i que impulsi
l’exercici de tanteig i retracte sobre
la transmissió d’habitatges entre
grans tenidors per destinar-los a
polítiques socials.
Estrella Ambrojo, membre de la
PAH Ciutat de L’H que va presentar

Un membre de la PAH en el Ple

aquesta iniciativa ciutadana, va demanar un compromís ferm de totes
les administracions, entesa i diàleg.
El tinent d’alcaldia d’Habitatge, Pepe Castro, va informar que
l’Ajuntament està atenent els casos
d’emergència social, està negociant
amb la Sareb la cessió de més pisos i està estudiant l’increment del
parc municipal d’habitatge. Tot i això
va reclamar canvis legislatius per
incrementar l’IBI dels pisos buits,
actuar contra les màfies i combatre
la pobresa energètica.
PDeCAT va votar en contra
d’aquesta iniciativa ciutadana, mentre que el PP i el regidor no adscrit
Javier Martín es van abstenir. y

MOCIONS APROVADES
Canviem L’H (ICV-EUiAPirates) ERC i CUP-PA
yyy Moció per a la millora de
la mobilitat escolar a L’H, a
proposta de la plataforma Xarxa
Groga. S’aprova per unanimitat.
(Vegeu pàg. 4.)
ERC, CUP-PA, amb adhesió
de PDeCAT (CiU)
yyy Demanar a l’Estat la
derogació de la Llei de
seguretat ciutadana i la reforma
del Codi penal per garantir
el ple exercici de la llibertat
d’expressió, i especialment de
les expressions artístiques
Canviem L’H, amb adhesió
de PDeCAT
yyy Aprovació d’accions urgents
per preservar el patrimoni
arquitectònic i en concret el
castell de Bellvís i Can Trinxet
ERC, CUP-PA
yyy Destinar un carrer de la
ciutat a reconèixer el 28 de
juny, Dia Internacional de
l’Alliberament LGTBI
C’s
yyy Garantir l’accessibilitat
universal en les dependències
municipals de L’H
Canviem L’H
yyy Parcialment i amb el vot de
qualitat de l’Alcaldia s’aproven
alguns punts de la moció que
demanava un projecte integral
animalista a la ciutat.
yyy També parcialment i amb
el vot de qualitat de l’Alcaldia
s’aproven alguns punts de la
moció per destinar immobles
provinents d’herències
intestades a l’habitatge públic.
yyy Suport al Dia de l’Orgull
Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual i
Intersexual (LGTBI).
PP
yyy Buscar la ubicació definitiva
per a la instal·lació d’un dipòsit
municipal de vehicles que millori
les condicions de l’actual
ERC
yyy Donar suport i col·laborar
amb el projecte del Banc
d’Energia de L’H.
yyy Instal·lar llambordins
Stolpersteine en record a les
persones de L’H deportades
als camps de concentració
nazis
PDeCAT
yyy Millorar la senyalització del
parc de la Remunta.
yyy Obrir ininterrompudament
les aules d’estudi durant època
d’exàmens
CUP-PA
yyy Recuperar l’ofici de cisteller
i l’aprofitament coordinat dels
recursos naturals urbans
yyy Revisió del nombre de
places assignades a residents
i a zona blava de l’espai AIRE
d’aparcament regulat, al barri
de Can Serra

