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Ple municipal. La corporació concedeix set títols honorífics de distinció ciutadana

Debat sobre l’estat de L’H
Cada any, els regidors
tractaran en una sessió
monogràfica la situació
del municipi i els
projectes en marxa
Durant el primer trimestre de l’any,
el Ple municipal celebrarà una sessió monogràfica sobre l’estat de
L’Hospitalet. Així ho han acordat els
regidors a proposta de C’s. Tots els
grups hi van donar suport després
d’introduir-se algunes esmenes, tret
dels edils no adscrits que es van
abstenir perquè volien traslladar el
debat al Consell de Ciutat.
La Junta de Portaveus s’encarregarà ara de determinar com s’ha
d’organitzar el debat. El Ple també
va acordar la concessió de set títols
de distinció ciutadana a: ALPí-AAS
(associació d’ajuda a les persones
amb discapacitat intel·lectual); Ateneu de Cultural Popular; Centre
d’Estudis de L’H; l’històric líder
veïnal de Collblanc-la Torrassa Domingo Guijarro; Grup de Dones
de Santa Eulàlia; Comissió Bellvitge50, i Coordinadora Sardanista
de L’H. L’oposició va demanar per

El Ple en vídeo
Escaneja el QR
i veuràs els 4
vídeos del Ple

El PSC analiza el papel
de Europa ante la crisis
de los refugiados
El eurodiputado Javi López participó
en el debate que analizó el acuerdo
entre la Unión Europea y Turquía. Los
socialistas lo consideran de dudosa
legalidad porque pone en cuestión el
derecho de asilo y contradice los tratados internacionales. “España sólo
ha recibido 18 de los 17.000 refugiados a los que se comprometió el
Gobierno español, dijo López. y

C’s presenta el libro de
Dolores Agenjo sobre la
evolución del nacionalismo
La ex directora del Instituto Pedraforca que se negó a entregar las llaves
para el referéndum del 9-N ha escrito el libro SOS, Secuestrados por
el nacionalismo y lo presentó en la
sede de C’s de L’H. La autora denuncia la situación de los catalanes
que se sienten españoles. “No entiendo que el bilingüismo signifique
una amenaza para el catalán”, dijo. y
Aspecte del Saló de Plens durant la sessió del passat 25 d’abril

a pròximes edicions fer un procés
participatiu per escollir els distingits,
en comptes que ho faci la Junta de
Portaveus. L’alcaldessa Núria Marín

va dir que es farà un nou reglament
d’honors i distincions consensuat
entre tos els grups, com l’actual.
Entre els dictàmens aprovats també

destaca un fons extraordinari de
300.000 euros per reformar els habitatges cedits per als bancs per a
ús social [vegeu pàgina 3]. y

Mocions aprovades
PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC i
CiU
yyy Suport a un nou protocol de canvi climàtic i
al nou pacte d’alcaldes i alcaldesses pel clima
(a favor: CUP-PA i no adscrits)
C’s, ICV-EUiA-Pirates, CiU
yyy Estudiar l’ampliació dels horaris de les
biblioteques i les aules d’estudi (a favor: PSC,
PP, ERC –parcial–, CUP-PA–parcial, no
adscrits)
ICV-EUiA-Pirates i ERC
yyy Contra l’acord entre la UE i Turquia sobre
la crisi dels refugiats (a favor: PSC, C’s, CiU,
CUP-PA –parcial–, no adscrits; abstenció: PP)
PSC
yyy Adhesió a la campanya No puc esperar per
obrir els serveis dels equipaments a persones
amb malalties inflamatòries intestinals (a favor:
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU, CUPPA, no adscrits)
yyy Instar a la Generalitat fer un registre de
maltractadors d’animals (a favor: C’s, ICV-

EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU, CUP-PA, no
adscrits)
yyy Seguiment dels acords contra la pobresa
del Parlament de Catalunya (a favor: C’s, ICVEUiA-Pirates, PP, CUP-PA, no adscrits; en
contra: ERC i CiU)
yyy Defensa de la llei 24/2015 del Parlament,
per a l’emergència en habitatge i la pobresa
energètica (a favor: C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP
–parcial–, ERC, CiU, CUP-PA, no adscrits)
C’s
yyy Fer un debat anual del Ple sobre l’estat de
la ciutat (a favor: PSC, ICV-EUiA-Pirates, PP,
ERC, CiU, CUP-PA; abstenció: no adscrits)
ICV-EUiA-Pirates
yyy Condemna del franquisme i demanar suport
econòmic per retirar la simbologia franquista
que quedi a la ciutat (a favor: PSC –parcial–,
C’s –parcial–, PP, ERC, CiU, CUP-PA i no
adscrits –parcial)
PP
yyy Acomplir l’adhesió a la Red Mundial OMS

de ciudades amigables con las personas
mayores (a favor: PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates,
ERC, CiU, CUP-PA, no adscrits)
yyy Fer una única ordenança de terrasses (a
favor: PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, ERC, CiU,
CUP-PA, no adscrits)
ERC
yyy Suport a les entitats del tercer sector i a
favor de la gestió catalana del 0,7% de l’IRPF
(a favor: PSC, C’s –parcial–, ICV-EUiA-Pirates,
CiU, CUP-PA i no adscrits; en contra: PP)
yyy Mesures per millorar la qualitat de vida de
les persones celíaques de L’H (a favor: PSC,
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, CiU, CUP-PA, no
adscrits)
CiU
yyy Millora de la informació i la promoció turística
de L’H (a favor: PSC, C’s, PP, ERC i no adscrits;
en contra: ICV-EUiA-Pirates i CUP-PA)
yyy Millorar els espais museístics de la ciutat i
estudiar crear un espai unificat (a favor: PSC,
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC, CUP-PA i no
adscrits.

Canviem pide un proceso
participativo sobre el PDU
de reforma de la Granvia
La confluencia formada por ICV-EUiAPirates analizó el PDU en su asamblea.
Canviem discrepa del plan urbanístico
y reivindica un proceso participativo.
“Entendemos que el soterramiento de
la Granvia debe ser más amplio y no
aceptamos algunos edificios que impactarían sobre Cal Trabal”, ha dicho la
portavoz Ana González. Canviem L’H
está estudiando acciones para que se
reconsidere el proyecto. y

El PP presenta
enmiendas al pacto local
por la educación
El concejal del PP Francisco Javier
Hermosín ha manifestado que “apostamos por una escuela pública en L’H
pero hemos incluido enmiendas en el
acuerdo para que el Ayuntamiento y
la Generalitat trabajen por una educación inclusiva”, en la que también
participen los centros concertados. El
PP reclama también la autonomía de
los centros y el acceso universal a las
actividades extraescolares. y

CDC somete su futuro a
militantes y simpatizantes
el próximo 21 de mayo
La formación preguntará en una consulta si debe impulsar una nueva formación o renovar la actual. Es la culminación del proceso Torn Obert, en
el que han hecho una radiografía de
sus seguidores. Así, en la Agrupació
L’H-Cornellà, el 44,3% se define de
centro-izquierda, el 70,8% se siente
solo catalán y el 89,6% quiere seguir
en la Unión Europea. y
FE D’ERRADES. El bus 110, que
ha canviat el recorregut de baixada,
ha traslladat al carrer 3 de la Zona
Franca les antigues parades del carrer 4, i no a l’inrevés, com s’informava
a l’edició 311 de L’HOSPITALET. y

