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Ple municipal. L’Ajuntament reclama la desaparició dels tipus hipotecaris abusius i que l’euríbor sigui l’únic índex

L’H vol més polítiques públiques
per lluitar contra la pobresa
El Ple municipal va donar suport a les accions de
les administracions per protegir la població més
vulnerable i en risc d’exclusió social
El Ple de L’Hospitalet es va pro
nunciar en la sessió de març a fa
vor de les polítiques públiques per
lluitar contra la pobresa, atès que
un 35% de les persones en atur
no té cap tipus d’ingrés. Segons
la tinenta d’alcalde de Benestar i
Famílies, Dolors Fernández, dels
23.000 aturats registrats a la ciu

tat el passat novembre, 8.300 no
rebien cap prestació. La moció,
presentada pel PSC, demana que
la Generalitat impulsi les propos
tes que no van ser aprovades en la
sessió que el Parlament de Catalu
nya va dedicar a la pobresa.
En la mateixa línia, la plataforma
d’entitats Espai de Ciutadania va

intervenir davant el Ple per donar su
port a la Iniciativa Legislativa Popular
que demana una Renda Garantida
de Ciutadania “per la dignitat de les
persones”.
El plenari va acceptar a més una
moció d’ICV-EUiA per reclamar que
es retirin els índex hipotecaris abu
sius, com l’IRPH, i que l’única refe
rència sigui l’euríbor més un punt.
En el mateix sentit es va manifestar
la Plataforma d’Afectats per la Hi
poteca que va intervenir per explicar
la situació dels afectats per l’IRPH.
També es va aprovar una moció

El consistori presenta
uns comptes sanejats
amb un romanent
positiu de l’exercici
del 2013 de 3 milions
de PSC i PP en suport dels treba
lladors dels Laboratoris Balagué
Center, en concurs de creditors i
als que diverses autonomies deuen
una important quantitat, i una pro
posta d’ICV-EUiA per fer un mapa

Comunicació. El portal www.l-h.cat ha estat distingit per la Universitat Autònoma de Barcelona

de l’educació especial a la ciutat
que hi determini les necessitats.
El Ple, que va començar amb un
minut de silenci en record de l’ex
president del Govern Adolfo Suárez,
va donar compte de la liquidació del
pressupost municipal del 2013, que
s’ha tancat amb un resultat positiu
de tres milions d’euros i ha complert
la Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera. Per acabar,
tots els grups van donar el seu su
port a les al·legacions presentades
per l’Ajuntament al Pla d’infraestruc
tures del transport del Ministeri de
Foment que no preveu el soterra
ment de les vies. y
Sessió íntegra
del Ple municipal
Escaneja el codi i
accedeix al vídeo del
plenari des del portal
L’Hdigital

Conveni

Segell de qualitat
per al web municipal

L’Hospitalet se
suma al proyecto
Reempresa

El web de l’Ajuntament de L’Hospita
let és un dels 48 portals municipals
de Catalunya que han obtingut el
Segell Infoparticip@, un distintiu de
qualitat i transparència de la comu
nicació pública local creat pel Labo
ratori de Periodisme i Comunicació
per a la Ciutadania Plural de la Uni
versitat Autònoma de Barcelona.
La puntuació obtinguda del portal
municipal ha estat del 98%, la matei
xa que Barcelona, Sant Cugat, Sant
Boi i Vilanova del Camí i després
d’Esplugues i Sant Feliu de Llobre

El Ayuntamiento ha firmado con la
patronal Cecot y la Diputació de
Barcelona un convenio para adhe
rirse al proyecto Reempresa, para
facilitar el contacto entre negocios,
emprendedores y empresarios, y
fortalecer y dinamizar el tejido em
presarial a través de la compra-venta
de negocios. La idea es incorporar
emprendedores a empresas que ya
funcionan para hacerlas crecer sin
tener que empezar de cero. Actual
mente Reempresa cuenta con 31
ciudades catalanas adheridas. y

gat, que han aconseguit el 100%.
Una de les qüestions valorades
ha estat la retransmissió dels plens
municipals per streaming, que rea
litza L’Hdigital i Televisió de L’Hospi
talet i a la qual també es pot accedir
des del web municipal.
“Estem molt contents malgrat que
encara hem de millorar en transpa
rència i en la relació amb els ciuta
dans, perquè, en definitiva, represen
ta millorar en qualitat democràtica”,
ha dit la tinenta d’alcalde Mercè Perea, que va recollir la distinció. y

La tinenta d’alcalde d’Hisenda, Mercè Perea, amb el guardó

