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Ple municipal. L’H es posiciona contra la llei que permet instal·lar antenes per a mòbils sense permís de l’Ajuntament

L’Escola Ernest
Lluch s’amplia
provisionalment
a la plaça
de Guernica
L’Ajuntament ha cedit a la Generalitat uns locals
per ampliar el centre educatiu de Collblanc-la
Torrassa a l’espera d’un edifici nou

Mòduls de l’Escola Ernest Lluch de Collblanc-la Torrassa on actualment s’imparteixen classes

Les antigues instal·lacions del col·
legi Pep Ventura, de propietat municipal, han estat cedides per acord
de ple a la Generalitat per ampliar
l’Escola Ernest Lluch de Collblanc-la
Torrassa. Aquest centre va obrir portes l’any 2011 i imparteix classes en
uns mòduls prefabricats a l’espera
que la Generalitat construeixi l’edifici definitiu del centre.
Tots els grups municipals van
votar a favor de la cessió del local
ubicat al número 12 de la plaça de
Guernica, que ara ha d’adequar el
Departament d’Ensenyament per
ampliar l’Escola Ernest Lluch.
Durant la sessió plenària, els
regidors també van aprovar dues
mocions de PSC i d’ICV-EUiA que
demanen la modificació de la Llei
de telecomunicacions, que deixa
de banda els municipis a l’hora de
donar llicència a les companyies per

bressol sense afany de lucre i el Reglament dels serveis de comunicació municipals van ser altres temes
del Ple. (Vegeu pàgines 4 i 23)
Durant la sessió es va demanar,
a proposta de PSC i CiU, reduir
l’edat de jubilació dels agents de la
Guàrdia Urbana, i, a petició del PP,
modificar el Reglament de serveis
funeraris perquè qualsevol empresa
pugui fer el trasllat de cadàvers dels
tres hospitals de la ciutat. També
es va aprovar la proposta de CiU
per estudiar que les fleques i les
pastisseries puguin tenir terrasses
al carrer i la petició d’ICV-EUiA perquè l’Estat aclareixi amb celeritat els
sobrecostos de les obres de l’AVE.
Finalment, van prosperar les mocions de PxC perquè la Generalitat
eixugui el deute amb les farmàcies
i per fer seguiment de les mocions
aprovades pel Ple. y

instal·lar una antena de telefonia mòbil. La nova norma permet, fins i tot,
expropiar béns per instal·lar antenes.
L’Hospitalet, que va ser pionera en
l’aprovació d’una ordenança sobre
aquest tema, vol que els municipis

L’H va ser pionera en
fer una ordenança
sobre telefonia
mòbil i ara perd
les competències
puguin intervenir en la concessió de
llicències per garantir la preservació
del paisatge i la seguretat de la ciutadania, posant sempre per davant
el dret a la salut.
Les retallades a l’Hospital de Bellvitge, les subvencions de les escoles

arxiu

Declaració institucional per exigir la posada en llibertat
de les nenes segrestades a Nigèria
A l’inici de la sessió, es va llegir una declaració institucional de l’Ajuntament que exigeix la posada en llibertat de les nenes segrestades d’una
escola al nord de Nigèria i exigeix “que no siguin amenaçades, agredides
ni mutilades i que tornin amb les seves famílies”. La declaració expressa
la condemna i la indignació de L’H per la vulneració dels drets humans. y

Alumnes del Centre
Dolmen assisteixen
a la sessió plenària

Catalunya Caixa no farà
la residència de gent gran
de Bellvitge i el Gornal

Un grup d’alumnes de primer
curs del grau superior d’administració i finances del centre educatiu de Santa Eulàlia va visitar
l’Ajuntament el 27 de maig i va
assistir al Ple com a públic per
veure com funciona l’Administració local i com és una sessió del
màxim òrgan del consistori. y

El Ple va aprovar deixar sense efecte l’acord subscrit amb Ca
talunya
Caixa, vigent des de l’any 2009,
per construir una residència assistida i un centre de dia al Districte VI,
atesa la situació econòmica que travessa l’entitat financera, rescatada
pel Govern central i pendent ara de
ser venuda. y

Eleccions. La participació s’acosta al 45%

Col·legi electoral de la ciutat durant les eleccions al Parlament Europeu

Les europees fraccionen el vot
a L’Hospitalet, on guanya el PSC
amb el 26,3% dels sufragis
El PSC va tornar a ser la força més
votada a L’Hospitalet en les elec
cions al Parlament Europeu del 25
de maig, però amb menys suport que
fa cinc anys. De fet, el vot es va fraccionar més que en anteriors comicis
amb bons resultats per a formacions
que no tenien representació i pèrdua
de sufragis per a PSC, PP i CiU.
Els socialistes van aconseguir

el 26,3% dels vots, seguits del
PP amb un 13,49%; ERC, amb el
12,68%; ICV-EUiA, el 11,50%;
Ciutadans va obtenir el 8,90%; CiU,
el 8,53%; Podemos, el 7,09%, i
UPyD, el 2,11%.
La participació va ser del 44,86%,
cinc punts per sobre que la dels comicis europeus del 2009, d’un total
de 171.683 electors. y

