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Estudi econòmic sobre el
Poliesportiu de les Planes
Una comissió tècnica s’encarregarà d’analitzar els comptes
L’Ajuntament ha creat una co
missió formada per diferents
depar taments del Consistori
per avaluar l’estat econòmic en
què es troba el Poliesportiu de
les Planes i quines mesures es
poden prendre per garantir el
bon servei als usuaris. La comissió estarà presidida per la
primera tinenta d’alcalde, Núria
Marín, qui ha manifestat que l’en
titat concessionària del poliespor
tiu, l’AE L’Hospitalet, passa per un
seguit de problemes econòmics per
manca de liquidesa. La qual cosa
obliga a “fer un informe per trobar
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Poliesportiu de les Planes, gestionat per l’AE L’H

solucions viables i continuar donant un bon servei als usuaris del
Poliesportiu”.
Per la seva banda, la portaveu
del grup municipal de CiU, Meritxell
B orràs, ha criticat el fet que l’Ajunta
ment, com a avalador, hagués hagut
d’assumir un deute de 600.000
euros, fruit de l’impagament d’un
crèdit sol·licitat per l’entitat gestora
del Poliesportiu i un altre d’1,5 milions d’euros amb la Seguretat So
cial, amb Hisenda i amb altres pro
veïdors. Això ha motivat, diu Borràs,
“que l’alcalde s’hagi vist obligat a fer
un decret per tal de crear una co-

missió interdepartamental”. CiU de
mana responsabilitats polítiques per
aquestes irregularitats.
El tinent d’alcalde d’Esports, Antonio Bermudo, ha sortit al pas d’a
questes declaracions afirmant que
“l’Ajuntament ha por tat el tema
amb absoluta legalitat” i que queda
garantit el servei als usuaris de l’e
quipament.
Per la seva part, el president de
l’Associació Esportiva L’Hospitalet,
Jordi Angulo, ha confirmat que hi ha
un deute amb la Seguretat Social però que el crèdit que l’Ajuntament va
assumir com a avalador ja ha estat
liquidat i així consta en un acord
del Ple municipal del 24 d’abril del
2005. Angulo ha afegit que “Merit
xell Borràs està mal informada o bé
hi ha una mala intenció en les seves
declaracions” i per això estudiaran
recorre a la via judicial. CiU manté
que les xifres figuren en el decret
de l’alcalde # r .

L’H participó en unas
jornadas europeas de
comercio urbano
Las jornadas de comercio urba
no se celebraron en la ciudad
italiana de Ascoli Piceno en el
marco del proyecto Eu.Top.Com
que tiene como objetivo definir
nuevas visiones del desarrollo
sostenible del comercio en el
centro de las ciudades de tama
ño mediano. La delegación de
L’H estuvo encabezada por el te
niente de alcade de Promoción
Económica, Alfons Bonals.

Delegados del
Ayuntamiento de París
visitan la Granvia
Una delegación del Ayuntamien
to de París, encabezada por el
adjunto al alcalde y presidente
del Consejo de Arquitectura, Ur
banismo y Medio Ambiente, ha
visitado las obras de la Granvia
y de la futura plaza de Europa.
Los representantes del ayunta
miento parisino visitaban Bar
celona para conocer diferentes
ejemplos de espacios públicos
e infraestructuras.

Se ha celebrado en
La Farga el Fórum
Iberoamericano
El Fórum Iberoamericano contra
la pobreza y la exclusión social
reunió en La Farga a 17 entidades
de 16 países de Iberoamérica
especializadas en el desarrollo
humano social y comunitario.
El fórum aprobó la Declaración
de L’Hospitalet que determina
que las políticas públicas y un
cambio en la distribución de re
cursos son las condiciones para
reducir la pobreza.

