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El Ple es pronuncia a favor
de la transparència política
El Complex Gornal ja ha fet els primers passos amb la seva aprovació inicial
Un debat a favor de la transpa
rència política, la qualitat democràtica i el bon govern en
contra de la corrupció municipal
va centrar el diàleg del Ple municipal. Així, es va aprovar per
unanimitat una moció del PSC
que expressa el total rebuig i la
condemna enèrgica a qualsevol
forma de corrupció, privada o
pública, vinculada a l’exercici
de la política i que reafirma el
compromís de tolerància zero vers la
corrupció. “Volem un govern que tingui la transparència, el rigor i la feina
ben feta com a fonaments de l’acció
municipal i defensem la gestió de-
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mocràtica”, va manifestar l’alcaldessa
Núria Marín. També els grups municipals d’ICV-EUiA i el PP van presentar mocions sobre el mateix tema,
que no van ser aprovades.
L’Ajuntament també va aprovar
de forma inicial el pla especial per a
la concreció dels paràmetres d’edifi-

La moció era de suport al “Compromís vers la infància davant
del 20è aniversari de la Convenció dels Drets de l’Infant“. Al
mateix temps, ratificava el compromís de l’Ajuntament en polítiques de prevenció, protecció,
previsió i participació en l’àmbit
dels infants i animava aquest
col·lectiu a reclamar informació
sobre els seus drets i fer escoltar les seves opinions.

Suport a la lluita
contra la sida i la
violència de gènere
PSC, PP, CiU i ICV-EUiA van presentar mocions conjuntes, d’una
banda, de suport al Dia Mundial
de la Lluita contra la Sida i d’adhesió a la campanya proposada
per ONUSIDA i la Generalitat.
“Per l’accés universal i els drets
humans” i, d’altra banda, de condemna a qualsevol atemptat
masclista contra la integritat física i psíquica de les dones i de
reforç a les polítiques d’igualtat.
gabriel cazado

Es va aprovar imposar
sancions a quatre bars
per incomplir, alguns,
les normes antiincendis,
d’aforament i sorolls
i per promoure
el consum de drogues

Tots els grups donen
suport a la Convenció
de Drets de l’Infant

Aproven mocions de
CiU per evitar sorolls
i molèsties als veïns

Solar on es construirà l’equipament esportiu Complex Gornal

cació de l’equipament esportiu Complex Gornal que es construirà a l’illa
situada entre els carrers de Narcís
Monturiol, de Can Tries, de l’Aprestadora i la prolongació de l’avinguda
de Carmen Amaya. L’equipament
tindrà una superfície de 7.898 m2 i
un sostre de 15.796 m2 en un edifici
de planta baixa i tres nivells i acollirà
un poliesportiu cobert amb vestidors
i piscines. A més, amb finançament

provinent del programa europeu
Urban, s’adequarà per acollir l’equipament de Gornal Activa i el Centre
de Formació de Tècnics Esportius.
“Aquest complex esportiu surt de la
voluntat de l’Ajuntament i les entitats
i podrà ser una realitat l’any 2012”, va
dir el portaveu del PSC, Mario Sanz,
en la presentació del projecte.
El Ple també va aprovar imposar
sancions a quatre bars situats a la

rambla de la Marina, i als carrers d’Àn
gel Guimerà i de Rafael Campalans,
per incomplir normes antiincendis,
sobre aforament, soroll i horaris de
tancament. Un altre establiment ha
estat sancionat, a més, per promoure el consum d’estupefaents. Les
sancions són de més tres mesos
de tancament dels l’establiments
i multes de més de 6.000 euros.
# marga solé

Una de les mocions demanava
regular el període d’estacionament, mitjançant rellotge horari,
a les zones de càrrega i descàrrega per possibilitar la necessària rotació dels vehicles. L’altra
moció reclamava més control
de la Guàrdia Urbana als carrers
de Aprestadora i de Bacardí per
evitar els sorolls i molèsties que
produeixen camions de gran tonatge abans de les 6 del matí.

