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6 de febrer del 2006

La Borsa Jove d’Habitatge de
L’Hospitalet té continuïtat el 2006
El Consell Comarcal del Barcelonès farà una aportació econòmica de 90.000 euros
La Borsa Jove d’Habitatge de

P
L’H, integrada a la Xarxa ComarL
cal de Borses d’Habitatge del
E

símbols franquistes
de les façanes

La moció va ser presentada per
la portaveu de CiU, Meritxell
Borràs, i va ser aprovada per
unanimitat. El text demana que
en la instància que l’Ajuntament
lliurarà a les comunitats de veïns
per demanar la neteja de la façana hi consti una clàusula en
què es digui si la façana té elements o símbols franquistes i
que s’autoritzi l’Ajuntament a
eliminar-los.

 Els diabètics han de
tenir podologia per
la Seguretat Social

Aquesta sol·licitud va ser presentada per CiU i aprovada per
unanimitat. La moció demana
que el sistema sanitari públic
inclogui la prestació d’atenció
podològica per al pacient diabètic, ja que aquestes persones
tenen unes alteracions als peus
que aporten un risc de patir ferides que són de lenta i difícil
curació i tenen un gran perill
d’amputació.
GABRIEL CAZADO

Barcelonès, tindrà continuïtat a
la ciutat durant l’any 2006, segons va decidir el Ple. Segons l’acord, l’assignació del 2006 que correspon a l’Ajuntament provinent de
la Generalitat de Catalunya es destinarà al finançament de l’oficina.
El Consell Comarcal del Barcelonès col·laborarà amb el funcionament d’aquesta Borsa Jove d’Habitatge per a L’Hospitalet amb una aportació econòmica de 90.000 euros.
L’acord també recull que l’Oficina de
Recursos per a l’Emancipació Juvenil
de titularitat municipal es converteixi
en una altra ubicació de la Borsa
Jove d’Habitatge de L’Hospitalet.
A la sessió es va aprovar provisionalment el Pla d’ordenació volumètrica de la zona d’equipaments
residencials reservada per a habitatges per a joves al carrer de les
Bòbiles i l’avinguda de Catalunya,
pisos promoguts per l’Institut Català
del Sòl. Aquest punt sols va registrar l’abstenció del PP que, segons
el portaveu, Juan Carlos del Rio “esperarem que l’aprovació sigui definitiva”. Els portaveus d’ERC, CiU i ICVEUiA van celebrar que s’aprovés el
pla que permetrà la construcció de
112 habitatges per a joves.
Una moció d’ERC sobre les molèsties que provoquen les obres de
la Ciutat de la Justícia va omplir la
Sala de Plens de gom a gom. La
moció demanava que es prenguessin mesures i va ser aprovada per

 Es treuran els

 ICV-EUiA vol que
Oficina de la Borsa Jove d’Habitatge, a l’edifici Molí del CC Tecla Sala

A proposta d’ERC,
l’Ajuntament
intercedirà per
minimitzar els sorolls
que produeixen les
obres de la Ciutat de
la Justícia

unanimitat. La portaveu dels afectats, Margarita Jiménez, va explicar
la contaminació acústica i lumínica
que provoquen aquelles obres al
veïns dels voltants. L’alcalde, Celestino Corbacho, va demanar que es
reunissin el tinent d’alcalde d’Urbanisme, la regidora del districte i tècnics del Departament de Justícia
amb els veïns i es conciliés el tema.
També els veïns de la zona de
l’avinguda del Carrilet van assistir al

Ple, on la portaveu de CiU, Meritxell Borràs, va fer una pregunta sobre les molèsties que provoquen les
discoteques que hi ha al terme de
Cornellà. A causa de la preocupació
dels veïns, l’Ajuntament va demanar
als Mossos més vigilància a la zona
però, malauradament, la presència
policial no ha impedit que es produís un mort el passat dia 28. Seguretat Ciutadana i Mossos continuen
estudiant noves mesures. # M. SOLÉ

EUA revisi un judici
de ciutadans cubans

El portaveu, Alfonso Salmerón,
va demanar també la solidaritat
de l’Ajuntament amb les famílies dels cinc empresonats, pel
mal tràngol que estan passant
en no poder anar a visitar-los.
Les cinc persones es trobaven a
Miami en missió d’informació i
van ser detingudes per les autoritats americanes l’any 1998. La
moció va rebre el suport del
PSC, ERC i, en part, de CiU.

