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L’Ajuntament aprova el Pla
Integral de Salut 2010-2012
S’inicien accions per construir l’Escola de Música-Centre de les Arts a Can Trinxet
“El Pla de salut planteja nous

P
reptes per al segle XXI a partir
L
de l’anàlisi de diferents factors
E

que afecten la salut física, mental i social de la ciutadania”. Així
ho va explicar el tinent d’alcalde
de Sanitat i Salut, Clemente
Murillo, en la sessió del Ple mu nicipal que va aprovar per unanimitat el Pla Integral de Salut
2010-2012.
“El pla incideix en tots els
factors que repercuteixen en la
salut de les persones: econòmics, epidemiològics, territorials
i demogràfics, i també posa de manifest les principals malalties que es
viuen a la ciutat, en fa el diagnòstic
corresponent i dissenya quins han
de ser els itineraris per resoldre les
situacions”, va afegir Murillo. Amb
aquest pla, l’Ajuntament vol implicar
diferents administracions per tal de
treballar plegades i garantir una major
eficiència dels serveis sanitaris.
El Ple també va modificar el Pla
General Metropolità per concretar
l’edificació de l’equipament destinat
a l’Escola de Música-Centre de les
Arts; per refer la caseta del guarda
de Can Trinxet, i també per reservar
sòl per a la construcció d’un nou
equipament públic promogut per
l’Institut Català del Sòl al Gornal.
En l’apartat de participació ciutadana, va intervenir Toni González, en
representació de la secció sindical
de CCOO de la Guàrdia Urbana,
acompanyat de membres de la UGT
i el CSIF. González va reclamar més
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El PP proposa que es
millori l’accessibilitat
a locals d’entitats
El Ple va donar llum verda a la
moció que promou la millora de
l’accessibilitat per als locals de
les entitats, associacions i empreses sense ànim de lucre, que
va presentar la regidora del PP
Elisabet Bas. Així, l’Ajuntament
farà un estudi sobre la viabilitat
d’endegar una línia de subvencions i ajuts per a l’eliminació
de barreres arquitectòniques i la
instal·lació d’ascensors.

ICV-EUiA presenta
una moció de suport
al Rambla Cinemes

GABRIEL CAZADO

El Ple va aprovar la moció d’ICVEUiA sobre el tancament del
Ram bla Cinemes i ha donat
suport a la plataforma ciutadana que s’ha creat per salvar-lo.
Tam bé a petició d’IC V-EUiA ,
es demanarà a la patronal del
sector de la neteja que avanci
en les converses per superar
la discriminació històrica de les
dones treballadores d’aquest
sector, altament feminitzat.

Un representant veïnal intervé al Saló de Plens el 27 d’abril

Els sindicats de la Guàrdia
Urbana reclamen més
mitjans tècnics i materials
mitjans tècnics i materials perquè
la policia pugui fer la seva feina
adequadament, entre d’altres reivindicacions. El tinent d’alcalde de Governació, Francesc Josep Belver, va
explicar que es modificarà el sistema

analògic de comunicacions entre els
agents perquè genera problemes
i que aquest any es renovaran les
dependències de la Guàrdia Urbana.
Belver va dir també que el model organitzatiu de la policia local és bo i
que els ciu tadans estan ben atesos.
Al Ple també hi va inter venir
Cristina Arribas, de l’AMPA de l’escola Josep Janés, que ha reclamat
una millora de les instal·lacions del
centre i més recursos per atenció a
la diversitat, ja que hi ha classes amb

el 50 per cent d’alumnes nouvinguts.
Altres intervencions ciutadanes
han estat de Josep Anguera, Juan Ál varez i Pedro Mayor, representants
d’entitats del Gornal, que han reivindicat millores per al barri, més presència policial els caps de setmana i
que s’investigui, i se sancioni, a qui
va utilitzar el número de telèfon dels
veïns afectats per les factures illegals de la companyia ONO, malgrat
que l’import els hagi estat retornat.
# MARGA SOLÉ

Preservar la diversitat
biològica com a valor
del patrimoni viu
Un dels dictàmens del Ple ha
donat suport a la preservació
de la diversitat biològica, com
a valor del patrimoni viu dels
municipis de Catalunya. Aquesta
és una resolució de l’Assemblea
de les Nacions Unides, per la
qual es declara enguany Any In ternacional de la Diversitat Biològica. La resolució també ha
estat aprovada per la Federació
de Municipis de Catalunya.

