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LA CIUTAT

12 de setembre del 2005

El Ple municipal arxiva l’expedient
del Poliesportiu de Les Planes
Un informe diu que no hi ha hagut perjudici per haver pagat el crèdit de l’AE L’H
L’Ajuntament no ha patit danys
ni perjudicis pel fet d’haver pagat un prèstec que havia avalat
a l’Associació Esportiva L’H. Així
es desprén de l’informe encarregat per l’Àrea municipal de Coordinació i Economia i que va
ser presentat i arxivat en el Ple
de juliol.
Tot i això, els grups municipals de l’oposició van demanar
explicacions a l’equip de govern per no evitar que el Consistori
aparegués durant tres mesos a la
llista de morosos del Banc d’Espanya, temps que va trigar en fer
efectiu el pagament del deute.
L’Ajuntament va aparèixer a la llista pel crèdit que l’Associació Esportiva L’H, responsable de la gestió
del Poliesportiu municipal de Les
Planes, havia demanat per fer obres
de millora en aquestes instal·lacions;
un crèdit que no va poder pagar i del
qual el Consistori n’era avalador.
Per a la regidora de CiU, Meritxell Borràs, aquest fet ha provocat a
l’Ajuntament un ”greu dany moral” i
tot per una ”mala gestió donat que
va trigar massa temps a pagar el
crèdit del qual era solidari”. Per a ERC
al rerafons hi ha un debat mai abordat: “l’inadequat model de gestió
dels poliesportius”, segons el portaveu Eduard Suàrez. Per a Juan
Carlos del Rio, regidor del PP, que
l’AE no hagi pogut pagar “ha provocat un perjudici econòmic i d’imatge
a l’Ajuntament”.
En resposta a les crítiques, el tinent d’alcalde d’Esports, Antonio
Bermudo, va dir que fer-se càrrec
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Ros Marbà
hace una
versión de
‘Els Segadors’
para la Diada
En los actos de la Diada Nacional de Catalunya, el 11 de septiembre, la Generalitat ha estrenado una nueva versión de Els
Segadors, el himno nacional de
Catalunya, compuesta por el
músico hospitalense Antoni Ros
Marbà. Previamente, el presidente, Pasqual Maragall, recibió en el
Palau de la Generalitat al maestro
hospitalense el cual le entregó la partitura que la Orquestra Simfònica de
Barcelona i Nacional de Catalunya y
el Orfeó Català interpretaron coincidiendo con la Diada.
Ros Marbà había presentado a
Maragall dos partituras –una en sol
menor y otra en mi menor– que el
músico interpretó en la Casa dels
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Un recuerdo para
Oriol Martorell
El poliesportiu de Les Planes està gestionat per l’entitat AE L’Hospitalet

El Ple va modificar
el Pla General
Metropolità a Can
Rigalt per poder
construir habitatges, el
32,5% dels quals seran
de protecció oficial

del préstec no costa diners a les arques municipals, “els diners retornaran sortint dels beneficis d’explotació del poliesportiu”.
D’altra banda, el Ple va aprovar
el text de modificació del Pla General Metropolità a Can Rigalt que
permetrà la construcció d’habitatges. Meritxell Borràs, però, va dir
sentir-se “enganyada” perquè va
confiar en què l’equip de govern
projectaria els màxims habitatges
públics possibles, tal com demanava CiU, i “ens trobem que només
es construiran els que marca la llei”.

De la seva banda, Del Rio va qualificar el projecte de Can Rigalt “d’operació econòmica en la qual a l’Ajuntament no li surten els números
i s’ha limitat a aplicar la llei”.
L’alcalde va respondre que el
32,5% dels habitatges que es
construiran a Can Rigalt seran de
protecció oficial (al voltant de 400)
i que no es pot dir que l’operació
no sigui beneficiosa per a la ciutat,
“hi haurà 80.000 m2 de parc, es recupera la masia, s’urbanitza l’entorn
i es reserva un espai per a futurs
equipaments”. # R.

Canonges. Según explicó, el himno
de Els Segadors tiene una melodía
bonita, ceremonial y con un texto
reivindicativo. “Mi idea ha sido respetar nota por nota la pieza original
y, desde este respeto, aproximarla
al tono reivindicativo de la letra”. El
músico hizo alusión a la interpretación dirigida por Oriol Martorell en
la Diada de 1976. “Martorell, entonces, dirigió a capela y yo lo he
hecho con una armonización muy
trabajada que intenta subrayar la
dignidad del himno”.
Ros Marbà, director de orquesta, pedagogo y compositor, fue
nombrado hijo predilecto de L’Hospitalet en el año 2000. # R.

Inspeccionen el comerç
per detectar establiments
sense llicència
Ja han regularitzat la situació 349 negocis
L’Ajuntament ha aixecat 690
actes administratives en les
inspeccions que ha realitzat el
Departament d’Activitats Reglades a 5.574 establiments comercials de la ciutat des d’octubre de 2003 fins al 30 de
juny de 2005.
Aquestes inspeccions es fan
per detectar comerços que no tenen llicència o perquè desenvolupen una activitat que no es correspon amb la llicència d’obertura de
l’establiment. De les 690 botigues,
349 ja han regularitzat la seva situació, 280 resten pendents d’expedient sancionador i les actes de
61 botigues han estat anul·lades.
Les inspeccions es duen a terme a tots els barris de la ciutat per
evitar l’existència de comerços sense llicència, o il·legals perquè venen
productes que no els corresponen
o que obren per sobre del horari
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permès. En aquest sentit l’Ajuntament també ha realitzat una campanya sobre la necessitat que s’exposi en un lloc visible l’horari de
l’establiment, segons la nova normativa aprovada per la Generalitat.
 Horaris diversos
El tipus de comerç i els productes que ofereix determinen els horaris comercials de les botigues. Així, els establiments de venda de
pa, premsa, combustibles i carburants o plats cuinats, pastisseries,
floristeries i xurreries no tenen limitacions horàries. Tampoc tenen límit d’horaris les perruqueries, els
salons d’estètica, els despatxos professionals, els locutoris i les bugaderies.
L’Hospitalet compta actualment
amb unes 8.000 activitats comercials i 2.800 industrials. # MARGA SOLÉ

