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ORGANITZACIONS POLÍTIQUES

El Grup de Convergència i Unió
ha expressat la seva queixa per
l’adjudicació de la gestió del
programa formatiu de l’Escola
de Música de L’H a una empresa privada. CiU considera negatiu que la societat limitada
Edúcat, ubicada a Montmeló,
que es defineix com a agència
d’espectacles, oficina de serveis
culturals i productora d’esdeveniments, hagi estat l’única de
presentar-se al concurs obert
per l’Ajuntament. La regidora
convergent Annabel Clar assegura que “les entitats musicals
de la ciutat no han pogut optarhi, perquè no han estat prèviament informades”.
Per contra, la tinenta d’alcalde d’Educació, Montserrat
Company, diu que aquesta empresa ha acreditat la seva solvència en aquestes activitats i
que el seu objecte social respecta les prescripcions del plec
de condicions del concurs. “Un
procediment que ha respectat
les obligacions de publicitat i
lliure concurrència que exigeix
la llei”, diu. Company recorda
que Edúcat ha de desenvolupar
el programa formatiu dissenyat
per la direcció de l’escola. # R.

Iniciativa dóna el 0,7% del seu
pressupost al poble sahrauí
Lluís Esteve participa en
l’aniversari de la República
Àrab Sahrauí Democràtica
La formació política ICV de L’Hospitalet ha decidit donar el 0,7% del
seu pressupost del 2006 al poble
sahrauí per contribuir al finançament de campanyes d’emergència
que porti a terme el Ministeri de
Sanitat d’aquell territori. En aquests
moments, les necessitats humanitàries estan adreçades a pal·liar els
danys causats per les recents inundacions produïdes en els camps de
refugiats de Tindouf.
El regidor hospitalenc Lluís Esteve ha estat l’encarregat de lliurar
aquesta aportació econòmica als responsables del govern sahrauí aprofitant la visita que ha fet a aquests
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CiU es mostra en
desacord per la
gestió de l’Escola
de Música

Esteve amb el primer ministre de la República Sahrauí

territoris com a membre de la delegació catalana que ha participat en
la commemoració del 30è aniversari d’aquesta República.

Recordem que el 2005 Iniciativa
per Catalunya Verds de L’H va donar el 0,7% dels seus recursos al
programa Fame Zero de Brasil. # R .

Diputats d’ICV-EUiA, a la seu de Caprabo
S’entrevisten amb els
treballadors de la central
ubicada a Granvia L’H
Els diputats del Parlament de Catalunya per ICV-EUiA, Dolors Camats i
Jordi Miralles, han realitzat una visita als magatzems centrals de l’empresa Caprabo ubicats al districte

econòmic de L’Hospitalet. L’acte tenia com objectiu informar el comitè
d’empresa sobre la repercussió de
l’Estatut en els drets socials i laborals dels treballadors.
Els representants ecosocialistes
es van mostrar convençuts que
Catalunya tindrà un bon Estatut i
que l’avenç en l’àmbit competen-

cial també suposarà importants
guanys en matèria laboral. Segons
el coordinador d’EUiA, Jordi Miralles, l’Estatut permetrà crear un marc
català de relacions laborals i facilitarà la lluita contra la sinistralitat en
el món del treball.
Actualment a Caprabo hi treballen al voltant de 900 persones. # R.

El PP se hace eco
de las filtraciones
del párking de
Severo Ochoa
El portavoz del grupo municipal
del Partido Popular, Juan Carlos
del Rio, se ha reunido con algunos de los propietarios de las
plazas del párking subterráneo
de la avenida de Severo Ochoa
–en el barrio de Pubilla Casas–
que denuncian filtraciones de
agua. El PP, después de conocer
los detalles de la reivindicación
vecinal, ha solicitado al Ayuntamiento que intervenga para
buscar una solución al problema.
El Consistorio, por su parte,
a través de un comunicado, ha
mostrado su apoyo a los vecinos afectados y anuncia que ha
trasladado nuevamente las reclamaciones a la empresa concesionaria del párking, como ya
había hecho en anteriores ocasiones. La construcción y gestión de este equipamiento se
concedió por concurso público
a la empresa Cintra. El Ayuntamiento dice que una vez finalizada la obra, en 2003, exigió a
la constructora que garantizase
la estanqueidad y la impermeabilización de la cubierta por un
período de diez años. Ante las
nuevas quejas, el Consistorio
ha pedido a Cintra una solución
definitiva. # R.

