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15 de desembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Ple municipal. Jordi Monrós pren el relleu de Meritxell Borràs com a portaveu del grup polític de CiU a l’Ajuntament de L’H

L’edil Alfonso Salmerón deixa
la Regidoria del Districte I
La tinenta d’alcalde
d’Hisenda, Mercè
Perea, ocupa ara la
presidència del
Districte I després de la
renúncia del regidor
La sessió del Ple municipal de novembre va ratificar la tinenta d’alcalde Mercè Perea com a regidora
responsable de la gestió municipal
als barris del Centre, Sant Josep i
Sanfeliu, després de la renúncia del
regidor d’EUiA, Alfonso Salmerón.
L’edil va decidir deixar el Govern
municipal a causa del cas que s’investiga per les dietes que van cobrar els membres de la Federació
de Municipis de Catalunya, per les
quals han estat imputats 40 alcaldes de diferents forces polítiques.
Salmerón, però, es manté com
a regidor i portaveu de la coalició electoral ICV-EUiA, que forma
govern amb el PSC. ICV i EUiA
negocien ara quina és la situació
del grup municipal i qui ha d’ocupar
el càrrec de portaveu. Mentrestant,
l’altre regidor del grup, el tinent
d’alcalde Lluís Esteve, va votar de
forma individual els acords de Ple,
al marge de Salmerón.
També en l’apartat de canvis,
Jordi Monrós va passar a ocupar
el lloc de portaveu del grup polític
de CiU, en substitució de Meritxell
Borràs, que ha estat la veu de la

rebuig unànime a la violència masclista

Dones de L’H es van concentrar davant ‘l’Acollidora’ contra la violència de gènere el 25 de novembre

Amb motiu del Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència contra la Dona,
el Ple municipal es va adherir al manifest
institucional elaborat per les quatre diputacions
territorials, l’Associació Catalana de Municipis
i la Federació de Municipis de Catalunya. El
text, que va comptar amb el suport de tots els
grups –PSC, PP, CiU, ICV-EUiA i PxC–, rebutja
la violència masclista i expressa el compromís
de l’Ajuntament per mantenir els serveis i
pressupostos per combatre-la, reforçar les
campanyes de sensibilització i enfortir el suport a
les víctimes i als fills menors.
L’Hospitalet ha estat pionera en matèria
d’igualtat i l’any 1986 va crear el CAID, el Centre
d’Atenció i Informació de la Dona.

Entre gener i octubre del 2014, el Programa
Municipal per a la Dona (PMD) ha atès de forma
individual 936 dones, de les quals 285 han estat
víctimes d’algun tipus de violència. En total,
el programa ha fet un total de 3.590 visites i
entrevistes. També ha fet atenció grupal, amb sis
grups per a ciutadanes que han estat en situació
de violència i en els quals han participat 52.
El PMD ha fet 96 activitats comunitàries, amb
la participació de 2.474 dones i 173 homes.
S’han organitzat 30 tallers en centres educatius
als quals han assistit 620 alumnes, a més de
500 estudiants que han assistit en sessions de
teatre-fòrum. En formació específica s’han fet
vuit accions, en les quals han participat més de
300 persones.

Campanya de Nadal. Patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos fins a l’11 de gener

Dispositiu de
seguretat a les
zones comercials
més de proximitat de la policia local, que poden augmentar segons
les necessitats. A més, per evitar
aglomeracions de trànsit a les zones comercials es fa un dispositiu
especial.
Dia de la Guàrdia Urbana
Com cada any, la policia local
de L’Hospitalet va celebrar al novembre el seu acte institucional, per
fer balanç de l’any i lliurar diferents
distincions professionals i reconeixements a persones alienes al cos,
que van entregar l’alcaldessa Núria
Marín, el tinent d’alcalde Alfons Bo-

Altres acords aprovats
El Ple municipal va aprovar amb
el suport de tots els grups una moció contra la pena capital per la qual
L’Hospitalet s’ha declarat Ciutat per
la vida. No a la pena de mort. També va reclamar a la Generalitat que
construeixi el nou edifici del CAP de
Gornal i concreti quan farà la resta
que té pendents al municipi, i que
faci les obres acordades als centres
educatius públics de la ciutat. El
text aprovat demana un calendari
d’execució per a projectes de reforma, ampliació i construcció de nous
edificis per a les escoles de primària
de L’Hospitalet.
Per últim, va acordar demanar

El consistori reclama
a la Generalitat els
edificis sanitaris i
educatius pendents
de construir i reformar
al Govern de l’Estat que introdueixi
mesures correctores i compensatòries de l’impacte ambiental que
tindrà la construcció de nous accessos viaris i ferroviaris al Port de
Barcelona, que afecten la zona del
delta del Llobregat.
La sessió es va tancar amb un
minut de silenci en record del desaparegut Francisco Pareja, regidor
de L’Hospitalet del 1987 al 1991. y
Vídeo del Ple
Si escaneges el codi QR,
visionaràs el vídeo de la
sessió íntegra del Ple
dividida en tres parts

www.l-h.cat

El web de L’H
obté la màxima
puntuació en
transparència

Un any més, agents de les policies local i
autonòmica formen patrulles de proximitat per
incrementar la vigilància a les zones comercials
Fins a l’11 de gener, patrulles mixtes de Guàrdia Urbana i Mossos
d’Esquadra vigilaran a peu les zones
comercials de la ciutat en l’habitual
dispositiu nadalenc que cada any
per festes fan les dues policies.
El dispositiu conjunt actua de
dilluns a dissabte i els diumenges
d’obertura als eixos comercials de
Collblanc-la Torrassa, la Florida i
Pubilla Cases, el Centre i Sant Josep, Santa Eulàlia i Bellvitge. També a les grans superfícies Gran Via
2, Ikea i Media Markt i als mercats
ambulants. En aquestes zones hi ha
un mínim de 4 patrulles mixtes i 12

federació des del 1999. Monrós
també ha estat designat candidat
de CiU a l’Alcaldia per a les pròximes eleccions municipals.

Patrulla mixta de Guàrdia Urbana i Mossos al barri del Centre

nals i l’intendent major de la Guàrdia Urbana, Francisco de la Torre.
En el primer apartat, van rebre
medalles diferents agents per intervenir contra una xarxa internacional
de tràfic d’estupefaents a l’aeroport, per evacuar dos ferits en un
incendi i per evitar un suïcidi.
La Guàrdia Urbana també va
reconèixer la col·laboració de la jutgessa degana de L’H, Lidia Ureña;

l’intendent en cap dels Mossos a la
ciutat, Josep Lluís Grasa; l’inspector en cap de la Policia Nacional,
Federico Delgado; el coordinador
del Districte III, Antonio Orellana; la
coordinadora de la Comissió d’Entitats de Collblanc-la Torrassa, Carme
Morro; el gerent de la cocteleria
Tirsa, Manel Tirvió, i el coordinador
de l’Àrea de Seguretat Ciutadana i
tècnic en seguretat, Jesús Solores. y

El web de l’Ajuntament de L’Hospitalet (www.l-h.cat) rebrà el 22 de
desembre el segell Infoparticip@, un
distintiu de qualitat i transparència
que ha creat el Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la Universitat Autònoma de Barcelona.
L’Hospitalet és un dels 77 municipis catalans que ha obtingut
aquest reconeixement, arran de les
avaluacions publicades al Mapa
Infoparticip@. És la població amb
major nombre d’habitants que obté
la màxima qualificació del 100%.
L’avaluació s’ha fet a partir de
41 preguntes per saber si s’ofereix
informació sobre els representants
polítics, la gestió dels recursos i les
eines de participació ciutadana. y
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Més info: www.mapainfoparticipa.com

