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Ple municipal. La Generalitat accepta el terreny municipal per fer l’edifici educatiu del centre, que està en barracons

La ciutat cedeix el solar per
a la nova escola Ernest Lluch
Els grups municipals
van aprovar per
unanimitat els tràmits
urbanístics per fer
l’Escola Ernest Lluch
al passatge de Colom
Ara sembla que va de debò. El Ple
municipal va acordar un canvi d’usos
en dos solars de Collblanc-la Torrassa per poder dedicar a equipament
públic d’ús docent el solar del passatge de Colom amb el carrer del
Montseny i cedir-lo a la Generalitat
per construir l’edifici de l’Escola Ernest Lluch. Fins ara, el Govern autonòmic no acceptava el terreny de
l’Ajuntament per fer la nova escola.
Per unanimitat, els grups municipals van acordar que el sòl del
passatge de Colom deixi de ser per
a habitatges i que el sòl per a espais
lliures es traslladi al solar del carrer
de Torns amb Vallparda, que abans
era per a equipaments comunitaris.
Els canvis s’han fet un cop la
Generalitat ha acceptat el solar
municipal que cedirà l’Ajuntament
per a l’Escola Ernest Lluch, un espai
de 1.800 m2, que acollirà un centre
d’una línia i mitja. L’escola porta sis
anys funcionant en mòduls prefabricats, amb una comunitat educativa
molt reivindicativa que no ha deixat
de reclamar les condicions adients
per als alumnes. L’AMPA va ser
presents al Ple, on alguns grups
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Alumnes de l’Ernest Lluch fan un mural reivindicatiu de l’escola al solar del passatge de Colom

van retreure el retard en aquest
tràmit perquè no estava determinat
el nombre de línies del centre i l’espai que necessitava. També es va
recordar que l’Escola Paco Candel
imparteix classe en barracons i que
hi ha cinc escoles públiques pendents de reformes urgents i altres
dues escoles pendents d’ampliació.
Pressupost i pistes de petanca
El Ple va donar compte de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2015, que es va tancar amb un
balanç positiu de 3,5 milions d’euros. El Govern va informar que s’han
complert els objectius que marca
la Llei d’estabilitat pressupostària,
que la taxa d’endeutament és del
47,48% i el pagament a proveïdor
es realitza per sota dels 30 dies.
Un dels dictàmens que va provocar més debat va ser una modificació de crèdit per construir les pistes
de petanca de Granvia Sud i que ha
aixecat les protestes d’alguns veïns.
El Ple havia acordat obrir un procés
negociador entre les parts enfrontades i mentre que el Govern diu
que s’ha dut a terme, alguns grups
de l’oposició opinen que no s’ha fet
una veritable mediació. y

mocions aprovades
yyy Petició d’indult dels condemnats
per la concentració al Parlament
el 2011 (a favor: C’s, ERC, no
adscrits; abstenció: PSC i CiU; en
contra: PP)

ICV-EUiA-Pirates + PP +
ERC + CiU
yyy Petició urgent a l’ATM perquè
l’L10 i l’L85 de bus a Sanfeliu,
passi cada 15 minuts de dilluns
a divendres i cada 20 minuts
els caps de setmana. Nova
parada de l’L10 a Can Buxeres
i millores a l’L16 (a favor: PSC,
C’s, CUP-PA, no adscrits)

PP + CiU
yyy Fer públic i transparent el
seguiment i l’execució de les
mocions aprovades pel Ple (a favor:
PSC, C’s, ICV-EUiA-Pirates, ERC,
CUP-PA, no adscrits)

ICV-EUiA-Pirates + CUP-PA

C’s
yyy Instar la Generalitat a finançar les
escoles bressol (a favor: PSC, ICVEUiA-Pirates, PP, ERC, CUP-PA,
no adscrits; en contra: CiU)
yyy Controls diaris del servei de
neteja (a favor: PSC –parcial–,
IC-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU,
CUP-PA, no adscrits –parcial)
ERC
yyy Fer front a l’estigma i a la

discriminació relacionats amb
el VIH/sida (a favor: PSC, C’s,
ICV-EUiA-Pirates, PP, CiU,
CUP-PA, no adscrits)
CiU
yyy Evitar el malbaratament
d’aliments i afavorir-ne les
donacions per a la xarxa de
distribució local (a favor: PSC,
C’s, ICV-EUiA-Pirates, PP, ERC,
CUP-PA –parcial–, no adscrits)

C’s i ERC

Empresa

cedida per l’ajuntament

La nau cultural
Mistral no es farà
Els grups municipals de C’s i ERC
han criticat en sengles notes de
premsa que no es faci l’equipament
cultural previst a l’antiga fàbrica Mistral, donat que l’actual propietari no
està d’acord en cedir-lo per aquest fi.
ERC ha acusat al Govern de “vendre
fum” i C’s de “generar expectatives
que moltes vegades no es poden
complir i generen frustració”. y

Arrimadas se reúne con la Agrupación de C’s

Maqueta del hotel que se construirá entre la Granvia y la calle Bacardí

EasyHotel presenta nuevo
hotel en la plaza Europa
Será el primero de su propiedad fuera
de Gran Bretaña (aunque la compañía tiene 18 en franquicia en Europa y
Emiratos Árabes) y estará ubicado en
el número 22 de la avenida Granvia de
L’Hospitalet. El nuevo establecimiento
ha sido presentado recientemente en
un acto al que asistieron, entre otros,
responsables de easyHotel y la alcaldesa Núria Marín, que aprovechó la

cita para reivindicar a la Generalitat la
cesión de toda la tasa turística que se
genera en la ciudad.
El nuevo hotel tendrá la categoría
de una estrella y dispondrá de 204
habitaciones, zonas comunes, jardín
interior, terraza solario y aparcamiento
subterráneo. Se prevé que empiece
a funcionar en 2018 y se convierta
en el decimocuarto hotel de L’H. y

La presidenta del grupo de Ciutadans en el Parlament, Inés Arrimadas,
acompañó a los militantes de L’Hospitalet en el estand informativo que
instalaron en la rambla de Just Oliveras el 2 de abril. Arrimadas, junto
al portavoz municipal de C’s, Miguel García, afirmó que “queremos escuchar la realidad del día a día, que no tiene nada que ver con saber si
seguiremos siendo españoles o catalanes. Tiene que ver con el recibo
del IBI e intentar conseguir bajarlo”, reclamó.

FE D’ERRADES. L’edifici on va viure (no néixer) l’il·lustrador Antonio
Bernal es troba al número 88, no al
68, del carrer del Doctor Martí i Julià,
com es va publicar a l’edició 310 de
L’HOSPITALET (pàgina 21). y

ACLARIMENT. Els beneficiaris que
participen als programes de l’Associació Recollim (informació publicada a
l’edició 310) són persones que volen
millorar la seva ocupabilitat i alguns es
troben en situació de risc social. y

PP

García Cuevas
visita L’Hospitalet
La parlamentaria catalana del PP María José García Cuevas ha visitado L’H
para conocer de primera mano las necesidades de los militantes y simpatizantes de su formación. La acompañó
la portavoz popular en el Ayuntamiento, Sonia Esplugas. Estos contactos
del grupo del PP en el Parlament también buscan un conocimiento real de
las necesidades de los vecinos. y

