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8 de març del 2011 DIARI DE L’HOSPITALET

Medi ambient

Ple municipal. El Consistori incrementa els tràmits ciutadans a través d’internet

L’Ajuntament, molt més a prop
El Ple ha aprovat l’ordenança que regula l’accés
electrònic a tots els tràmits de l’Ajuntament i un
registre de sol·licitants d’habitatge social
“L’Administració oberta 24 hores,
aquest és l’objectiu. Que els ciutadans puguin fer qualsevol tràmit en
qualsevol moment i des d’on sigui”.
Amb aquestes paraules va definir el
tinent d’alcalde de Governació, Francesc Josep Belver, l’Ordenança reguladora de l’Administració electrònica de L’Hospitalet, aprovada pel
Ple municipal.
Belver també va explicar que la
seva implantació està supeditada a
la utilització de la signatura electrò-

Dia dels Consumidors
Per commemorar el Dia
Mundial dels Drets de les
Persones Consumidores (15
de març) el Ple va aprovar
una moció unitària de suport
que proclama la promoció,
la mediació i l’arbitratge
com a eines de confiança i
responsabilitat compartida
entre consumidors i empreses.
Per difondre aquests drets,
l’OMIC participarà en el
programa Tots els matins
de Ràdio L’Hospitalet, i farà
tallers de consum a dues
escoles. L’any 2010 l’OMIC
ha atès 12.097 consultes,
s’han fet 86 inspeccions i dels
2003 expedients tramitats,
el 44% s’han solucionat per
mediació.

nica. En aquest sentit el Ple també
va aprovar la renovació del conveni
entre l’Agència Catalana de Certificació (CATCert) i l’Ajuntament per a
la prestació de serveis de certificació digital com a entitat de registre.
“Des de fa temps ja es poden fer
tràmits per internet amb l’Ajuntament
però hi ha temes que requereixen
autentificar la persona, per això serà
important la creació d’aquest registre electrònic que permetrà iniciar
qualsevol procediment i després,
fins i tot, fer-ne un seguiment”, va explicar el tinent d’alcalde, que ha recordat que, no obstant això, les persones que prefereixin fer tràmits presencials ho podran seguir fent.
Registre per sol·licitar un pis
El Ple també va aprovar el Reglament del registre de sol·licitants d’habitatges amb protecció pública. Segons la tinenta d’alcalde d’Urbanisme, Ana María Prados, aquest registre parteix de la normativa de la
Generalitat, però a L’H inclou un
fons social d’habitatge per a aquelles persones que, bàsicament per
motius econòmics, no podrien accedir al registre de sol·licitants d’un
habitatge amb protecció pública.
“Dins del registre de sol·licitants
hi haurà un apartat de fons social
que inclourà un sector de població,
que també té necessitat d’habitatge, però que els seus ingressos no
permeten que formi part del registre
únic”, va dir Prados. La tinenta d’al-

Alfonso Salmerón

L’H impulsa
una nueva
profesión
sobre energía

Usuaris d’internet de la biblioteca de Bellvitge

Un 5% dels pisos
públics destinats
a sorteig formaran
part d’un fons
social especial

arxiu

calde va detallar que, a partir d’ara,
en qualsevol promoció pública de
pisos que surti a sorteig, el 5% passarà a formar part d’aquest fons social. “Un dels objectius del registre
és conèixer les necessitats reals
d’habitatge de L’Hospitalet”, va dir
Prados. y

L’Hospitalet es uno de los 6 municipios catalanes que, junto a diversas instituciones docentes y profesionales, impulsa la creación de un
nuevo perfil profesional basado en
el medio ambiente. Se trata de los
agentes energéticos de edificios,
especialistas en diseñar sistemas
de ahorro energético en inmuebles.
Las áreas municipales de Medio
Ambiente y Promoción Económica
potenciarán esta figura como nuevo
yacimiento de empleo. Para ello facilitarán una formación ocupacional
específica y elaborarán un estudio
sobre la oferta y la demanda laboral.
El concejal de Medio Ambiente,
Alfonso Salmerón, participó en la presentación de este proyecto en el Campus profesional Vallparadís de Terrassa, donde afirmó que el ahorro
de energía y las energías renova
bles pueden propiciar nuevas actividades económicas y empleo. y

