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Ple municipal. El Pla del Llobregat queda desafectat per acollir la seu provisional de l’EMCA, un cop rehabilitat

D’edifici docent a escola de música
que substitueix el préstec de 12
milions per pagar proveïdors de
l’Institut de Crèdit Oficial. Aquesta
operació permetrà al consistori estalviar 500.000 euros en interessos.
Dins l’apartat de dictàmens, es
va aprovar al Pla especial perquè la
Generalitat pugui construir el nou
CAP de Santa Eulàlia, al carrer de
l’Alhambra. També es va presentar la
primera iniciativa ciutadana, que no
va prosperar, per fer de Sant Joan
festa oficial dels països catalans. y

Acord unànime del Ple municipal per rehabilitar
el Pla del Llobregat com a seu provisional de
l’Escola de Música, mentre comencen les obres
El Ple municipal ha salvat el darrer
tràmit administratiu per fer que l’antic centre educatiu Pla del Llobregat
es converteixi en seu provisional
de l’Escola de Música - Centre de
les Arts (EMCA). La sessió de juny
va aprovar per unanimitat desafectar l’ús escolar de l’edifici, mentre
que ja han començat les obres per
adaptar-lo a la instrucció musical.
El projecte té un pressupost
d’1,3 milions d’euros i es preveu
que estigui executat a final d’any.
Fins a aquest moment, l’Escola de

Música no ha tingut seu pròpia i les
classes s’imparteixen en diversos
espais. Al Pla del Llobregat, que
comptarà amb 30 aules, es farà tota
la formació de música, dansa i teatre, tret de les classes per als petits
de 4 a 7 anys, que seguiran fent-se
a diferents espais. Aquesta operació es fa a l’espera de disposar de
pressupost suficient per fer la seu
definitiva a Can Trinxet.
D’altra banda, el Ple municipal va
ratificar per unanimitat el contracte
signat entre l’Ajuntament i el BBVA

Les obres ja han començat a l’antic centre escolar Pla del Llobregat

Mocions de condemna de
PSC i ICV-EUiA contra
l’homofòbia i la transfòbia

El PP proposa reconèixer
la tasca de Joan Carles I en
l’impuls de la democràcia

CiU vol que s’estudiïn
bonificacions per als aturats
que obrin comerços

Contra l’increment de
taxes decretat a l’Escola
Oficial d’Idiomes

PxC vol que l’Ajuntament
reclami el cèntim sanitari
dels carburants

Amb motiu del Dia de l’Orgull LGTB,
els dos grups van presentar sengles mocions per demanar que el
Par
lament aprovi la proposició de
llei de drets de les persones lesbia
nes, gais, transsexuals i bisexuals
(LGTB), condemnar les actituds
d’homofòbia i transfòbia i col·laborar
en l’educació social. Només PxC va
votar totalment en contra. y

La moció reconeix la tasca realitzada
per l’anterior cap d’Estat en la instauració i la consolidació de la democràcia a Espanya i recorda les visites
que va fer a L’H, en especial la del
2001 amb motiu del 75è aniversari
del títol de ciutat, i quan se li va atorgar la medalla d’or de L’H. El PSC
va votar a favor, CiU es va abstenir i
ICV-EUiA i PxC van votar en contra. y

Per unanimitat s’estudiarà aplicar
una bonificació del 90% en la taxa
d’obertura de botigues per a les
persones en atur i subscriure una
assegurança de responsabilitat civil
conjunta per a totes les entitats que
facin actes al carrer. El Ple també
es va pronunciar contra la supressió
del segon múltiplex de TV3 amb els
vots en contra de PP i PxC. y

El Ple es va posicionar a favor de la
moció d’ICV-EUiA que demana a la
Generalitat que suprimeixi l’increment de taxes de les escoles oficials
d’idiomes, amb l’única oposició de
CiU. També es va aprovar que L’H es
declari Vila groga per una educació
pública i de qualitat, i la moció per la
reclassificació professional d’agents
i caporals de la Guàrdia Urbana. y

L’Ajuntament, a proposta de PxC, estudiarà la reclamació a la Generalitat
de l’impost conegut com a cèntim
sanitari pagat en la compra de carburant dels vehicles municipals, un cop
hi ha sentència ferma del Tribunal
de Justícia de la Unió Europea que
anul·la aquesta disposició. En contra
només hi va votar ICV-EUiA, com fa
sempre amb les mocions de PxC. y

Sessió íntegra
del Ple municipal
Escaneja el codi i
accedeix al vídeo del
plenari (tres parts) des
del portal L’Hdigital

