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La Guàrdia Urbana
renova el parc mòbil
La Guàrdia Urbana de L’Hospitalet ha renovat i ampliat la seva
flota amb 18 nous vehicles,
motocicletes, cotxes patrulles i
furgonetes, que actuaran com a
oficines mòbils, amb una inversió de més de 300.000 euros.
Els nous vehicles del parc
mòbil de la Policia Municipal
van ser presentats a l’aparcament
del Poliespor tiu de Sanfeliu per
l’alcaldessa, Núria Marín, i el tinent
d’alcalde de Governació, Francesc
Xavier Belver. Es tracta de 8 motos
escúters de 250 centímetres cúbics,
7 cotxes patrulla de la marca Seat i
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Jornada de bones
pràctiques
en immigració
L’Àrea de Promoció Econòmica
de l’Ajuntament ha organitzat
la jornada Bones Pràctiques en
Immigració: un Fenomen Global
amb Diferents Realitats Socials.
A la jornada s’han abordat polítiques de gestió de la immigració
i la visió dels marcs europeu
i català. També s’ha presentat
un estudi sobre immigració i in clusió sociolaboral a L’Hospitalet i
un altre sobre inclusió social i immigració. D’altra banda, els municipis
de Manresa, Sabadell i Mataró han
ex plicat les seves experiències en la
inclusió de la població nouvinguda.
Per a la tinenta d’alcalde de Benestar Social de L’Hospitalet, Dolors
Fernández, aquesta jornada ha de
servir “per articular tots els serveis
de benestar, poder donar suport a
la integració i afavorir que aquesta
sigui possible”. Mentre que el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals afirma que “de l’intercanvi d’experiències tots en podrem
aprendre”. # M . SOLÉ
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Veïns d’Amadeu
Torner es queixen
dels seus pisos
Els veïns dels número 39 del
carrer d’Amadeu Torner han
denunciat els desperfectes i les
deficiències estructurals que
pateix aquesta finca d’habitatge
social promoguda per la Federació d’Associacions de Veïns de
L’Hospitalet.
Els propietaris denuncien
que només fa un any des que
van rebre les claus i els seus
pisos presenten tota mena de problemes, fins i tot estructurals, amb
filtracions, humitats i inundacions a
l’aparcament. Segons el president
de la federació veïnal, Manuel Piñar,
l’entitat ha bloquejat 300.000 euros
que encara havia de pagar a la constructora PROINOSA, responsable de
l’obra, per cobrir els possibles danys
i perjudicis. # R .
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3 furgonetes, de les quals dues es
destinaran a oficina mòbil que permetran fer tràmits in situ, al mateix
lloc i moment en el qual s’han produït els fets, un accident, un control
d’alcoholèmia, o bé per dur a terme
campanyes informatives. La tercera
furgoneta es destinarà al Servei de
Protecció Civil.
Amb els nous equips, que han
suposat una inversió de 312.000
euros, el parc mòbil de la Guàrdia
Urbana augmenta fins a 120 vehicles, destinats a tasques de policia
de proximitat per garantir el civisme
i la convivència. # REDACCIÓ

GABRIEL CAZADO

18 nous vehicles amplien la flota

Dues furgonetes faran d’oficina al carrer per atendre la ciutadania
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