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21 de juliol del 2008

L’H rebutja la normativa europea
que vol ampliar la jornada laboral
Nova Regidoria d’Activitats d’Esplai i Lleure, adjunta a l’Àrea d’Educació i Cultura
L’Ajuntament de L’Hospitalet de

p
manarà al Parlament Europeu
l
que s’oposi a l’aprovació defini
e

Pel que fa a les altres
����������������
mocions,
cal destacar la de suport al Correllengua 2008, presentada per tots
els grups. A proposta del PP i CiU
es va aprovar el suport al telèfon
únic europeu per a nens desapareguts. Segons el portaveu del PP,
Juan Carlos del Rio, aquest telèfon
ja funciona a 4 països: Bèlgica, Di
namarca, Grècia i Portugal, i uns
altres set estudien el cas. També es

Es va aprovar inicialment la
creació i constitució del Consorci del Govern Territorial de
Salut de L’Hospitalet i el Prat
de Llobregat, i també dels seus
estatuts. La finalitat del consorci
serà planificar la promoció, prevenció i vigilància de la salut i de
l’assistència sanitària i sociosa
nitària, i fomentar la humanització i la qualitat dels serveis que
es prestin.

La FAVL’H vol rebre
més informació de
Salut i Gent Gran
Nens hospitalencs de colònies a Sau van rebre l’alcaldessa i la nova regidora d’Esplai i Lleure

va aprovar, a petició de CiU, adoptar mesures per evitar el trànsit de
vehicles als parcs municipals, i ICVEUiA va plantejar la reforma de la
llei electoral que es va aprovar amb
els vots del PSC, l’abstenció del PP i
la negativa de CiU.
Els afectats pel tancament de

l’Academia Órbita Profesional van
rebre el suport de tots els grups
polítics, per mitjà de dues mocions,
una del PP i una altra de CiU. El
portaveu del PSC, Mario Sanz, va
recordar la tasca feta també per
l’Ajuntament a través de l’OMIC.
PP, CiU i el PSC van presentar

una moció, recolzada per ICV-EUiA,
per donar suport a un manifest en
favor de la cultura de la pau, aprovat en una reunió a la Haia on va
participar l’Ajuntament de L’H: “és
important la contribució que podem
fer els municipis i ciutats d’Europa“,
va dir Sanz. # marga solé

En el capítol de Participació Ciu
tadana va intervenir el vocal del
Consell de Gent Gran de la Federació d’Associacions de Veïns
de L’H, José Ramón Sánchez,
que reclamava una comissió
d’enllaç que els informi dels
consells de Salut i de Gent Gran.
La tinenta d’alcalde de Benestar
Social, Dolors Fernández, es
va oferir per donar-los tota la
informació.

gabriel cazado

n Vuit mocions aprovades

El Ple va aprovar el conveni
marc de col·laboració entre el
Festival de Jazz de Barcelona i
l’Ajuntament de L’H per programar i coproduir concerts que
tindran lloc als diferents espais
culturals municipals de la ciutat.
Les actuacions s’integraran dins
de la programació oficial del
Voll-Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, que
organitza The Project.

Es constituirà un
consorci de Salut
entre L’H i el Prat
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tiva de la direc tiva europea
que legalitza l’ampliació de la
jornada laboral. També se sol·licitarà
al Govern espanyol que no autoritzi
cap modificació de la legislació laboral que estigui orientada a ampliar
les hores de feina. Aquest acord va
ser unànime en el Ple de juliol com
a conseqüència d’una moció presentada per ICV-EUiA. Precisament,
una de les característiques del Ple
van ser les vuit mocions aprovades
per unanimitat i presentades pels
diferents grups polítics.
A la sessió també es va nomenar
Eva María Sánchez com a regidora
adjunta d’Activitats d’Esplai i Lleure,
adscrita a l’Àrea d’Educació i Cultura, i es va deixar sense efecte el seu
anterior nomenament, del Ple del 6
de maig, com a regidora adjunta als
districtes IV i V. D’altra banda, Veró
nica Rodríguez va ser nomenada
regidora adjunta al Districte I.

El Festival de Jazz
de Barcelona oferirà
concerts a la ciutat

Jornada de portes obertes al nou aparcament de la rambla de
la Marina abans d’entrar en funcionament. Amb una oferta de
251 places d’ús per a residents i distribuïdes en dues plantes i
mitja, 226 són en concessió per
a cinquanta anys i les 25 restants són per a abonats. També
n’hi ha dues d’adaptades per a persones amb mobilitat reduïda.
L’equipament disposa d’un sistema de vigilància centralitzat.
Aquest és el quart aparcament que la Societat Municipal L’H
2010 promou a Bellvitge. En total s’han creat 1.200 places.

Vist a L’H

