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Ple municipal. Aprovat el nou Reglament orgànic que inclou el Consell Social de la Ciutat i els consells de districte

L’H crea nous organismes de
participació ciutadana
Apropar l’Administració local a la ciutadania i
implicar-la en la gestió municipal són els eixos
del nou marc regulador de la participació
El Ple municipal ha aprovat el nou
Reglament orgànic de participació
ciutadana que preveu l’anomenada
Llei de grans ciutats. També ha introduït canvis en el nomenclàtor municipal amb vuit nous espais.
Aquest reglament preveu acostar
l’Administració local a la ciutadania
i implicar-la en la gestió municipal.
De la norma en destaca la creació
de dos organismes, el Consell So
cial de la Ciutat i els consells de

L’Assemblea
Nacional Catalana,
pel dret a decidir
La secció territorial de L’Hospitalet de l’Assemblea Nacional
Catalana es va concentrar el 22
de gener a la plaça de l’Ajun
tament pel dret a decidir i per
la independència de Catalunya.
L’acte coincidia amb la votació
al Parlament de la declaració de
sobirania. A la plaça de l’Ajuntament es van donar cita unes 200
persones, que van comptar amb
el suport de membres locals de
CiU, ERC i ICV-EUiA.

districte. A partir d’ara, els districtes
seran espai de debat, informació i
participació ciutadana i tindran un
òrgan consultiu obert a la ciutadania, el Consell de Districte, que es
reunirà un cop cada tres mesos de
forma ordinària i que tindrà sessions
extraordinàries a petició del president, del regidor o regidora o de la
tercera part dels integrants del Ple.
Hi haurà un consell per a cada
un dels districtes en què es divi-

deix la ciutat: Districte I (el Centre,
Sant Josep i Sanfeliu), Districte II
(Collblanc-la Torrassa), Districte III
(Santa Eulàlia, que inclou també el
Districte VII, Granvia L’H), Districte
IV (la Florida i les Planes), Districte
V (Pubilla Cases i Can Serra) i Districte VI (Bellvitge i el Gornal).
L’altre organisme participatiu que
preveu el reglament és el Consell
Social de la Ciutat. Serà el màxim
òrgan consultiu de participació ciutadana i estarà integrat per representants d’entitats econòmiques,
socials, professionals i veïnals. Les
seves funcions són promoure el debat, aportar iniciatives, encarregar
estudis i elevar propostes en temes

S’incorporen vuit
noms al nomenclàtor,
entre ells els de
quatre dones
com el desenvolupament econòmic,
la planificació estratègica i els grans
projectes de ciutat. Es reunirà com
a mínim dos cops l’any.
El reglament va comptar amb el
vot favorable de PSC i ICV-EUiA i
l’abstenció de PP, CiU i PxC.
El Ple també va donar llum verda
a una modificació del nomenclàtor
de la ciutat, per incloure vuit nous

noms, quatre dels quals són de dones. Són la plaça de Maria Soteras,
primera dona que es va llicenciar
en dret a Barcelona (nova plaça a
la Ciutat de la Justícia); el carrer
de Victoria Kent, primera advocada
que va exercir a Espanya (vial entre
Granvia i avinguda del Carrilet);
la plaça de Frederica Montseny,
escriptora i líder anarquista (zona
verda al costat del carrer de Justa
Goicoechea); el carrer de Clara
Campoamor, advocada defensora
del vot femení a la II República (vial
que comunicarà el carrer de Santa
Eulàlia i el passatge de Salvadors);
la plaça de la Carpa i plaça de la
Reconciliació, a Can Serra, la plaça
de la Granada a les Planes i els jardins de la Granota a la Florida.
El nomenclàtor també ha posat
nom a trams de carrers que es
perllonguen –avinguda de Josep
Tarradellas i carrers de l’Estronci,
de Miralta, de Cornellà i de la Metal·
lúrgia– i ha donat de baixa diferents
espais que han desaparegut. y

Campanya. Fullet amb recomanacions

El comerç se suma al foment
del civisme i la convivència
L’Ajuntament, la delegació local de
la Cambra de Comerç, el Gremi
d’Hostaleria de L’Hospitalet i la Unió
de Botiguers de la ciutat han editat
un fullet amb recomanacions per
contribuir a fer un municipi més segur i cívic.
El fullet té com a eslògan L’Hospitalet, viure i conviure i parla del
respecte al descans dels veïns,
l’ús correcte del mobiliari urbà i
de la prohibició de veure begudes
alcohòliques al carrer. Aquestes re-

comanacions, que recorden l’Ordenança del civisme i la convivència,
es distribueixen entre els associats
de les organitzacions amb els quals
es faran xerrades informatives.
D’altra banda, la Guàrdia Urbana va decomissar durant el 2012
26.000 còpies il·legals de CD i
DVD en diferents actuacions realitzades als carrers de la ciutat. El
material va ser destruït aquest gener
i les restes van ser enviades a una
planta de reciclatge. y

