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LA CIUTAT

11 de juny del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Ple municipal. Vistiplau a les cinc entitats i persones que rebran el títol de Distinció Ciutadana 2018 el pròxim 14 de juny

Clam per defensar les dones
El Ple de maig es va posicionar a favor de la
defensa de la dignitat de les dones i en suport als
drets de les víctimes d’agressions sexuals
A proposta del PSC i amb l’adhesió
de C’s, Canviem L’H, PP i PDeCat,
el Ple va aprovar per unanimitat una
moció en defensa de la dignitat i de
les llibertats de les dones i també un
segon text –a proposta d’ERC i amb
l’adhesió de PDeCat i CUP-PA– en
suport als drets de les dones víctimes d’agressions sexuals.
Els grups van lamentar no haver
consensuat en un únic text el rebuig
institucional contra la sentència a
‘la manada’. Des de la CUP-PA, el

portaveu Khristian Jiménez va criticar que el primer text partís “d’un
respecte a les decisions judicials,
quan justament la justícia patriarcal
de l’Estat és el problema”.
El Ple també va aprovar les distincions ciutadanes 2018. El Club
Infantil i Juvenil Sanfeliu; l’Associació Ítaca; Dolores Ruiz, presidenta
de Creu Roja L’H; Manuel Piñar,
president de la Federació d’Associacions de Veïns, i l’Ateneu Catalònia
rebran aquest títol el 14 de juny. y

Vídeo
Escaneja el QR
per veure la
sessió del Ple

MOCIONS APROVADES
PSC, amb adhesió de C’s,
Canviem L’H (ICV-EUiAPirates), PP i PDeCat (CiU)
yyy Moció en defensa de la
dignitat i les llibertats de les
dones.
PSC, Canviem L’H, CUP-PA,
amb adhesió de PDeCat
yyy Proposta contra la suspensió
de la Llei d’universalització de
l’assistència sanitària. Moció a
proposta de Marea Blanca.

El 26 d’abril la ciutadania es va manifestar contra ‘la manada’

Canviem L’H, amb adhesió
de C’s i PDeCat
yyy Suport al Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la
Lesbofòbia, la Bifòbia i la
Transfòbia, el 17 de maig
Canviem L’H, ERC i CUP-PA
yyy Garantir el compliment de la
Llei d’accessibilitat en matèria
d’aparcament, a proposta de
l’Associació Sumem
ERC i CUP-PA, amb adhesió
de PDeCat
yyy Instal·lar lavabos públics als
parcs i espais verds de la ciutat
ERC, amb adhesió de
PDeCat i CUP-PA
yyy Defensar els drets de les
víctimes d’agressions sexuals
ERC, amb adhesió de
PDeCat
yyy Refermar el compromís de
L’H amb les polítiques LGTBI
C’s
yyy Prioritzar l’ús del sòl públic
per a equipaments socials
yyy Demanar l’obtenció del
certificat i millora de l’eficiència
energètica d’edificis municipals
Canviem L’H
yyy Millorar el pont nou GornalBellvitge
yyy Recuperar l’Hospital General
com a centre hospitalari de
referència de L’H
yyy Moció per la pau al Iemen
ERC
yyy Ampliar el catàleg de
tràmits de la finestreta única
empresarial de l’Ajuntament
yyy Instar la Generalitat a
iniciar tràmits per incoar els
expedients sancionadors a
les empreses distribuïdores
i comercialitzadores de gas i
electricitat que suspenen el
servei a usuaris vulnerables
yyy Defensar el model sanitari
català i la universalització de
l’atenció sanitària
PDeCat
yyy Instal·lar bancs o elements per
descansar al carrer del Progrés
yyy Facilitar que la ciutadania
pugui fer arribar un greuge a la
Síndica de Greuges

