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S’aprova el reglament per a la
nova escola bressol municipal
El Ple també tira endavant diferents actuacions per al Districte Econòmic
La futura Escola Bressol Munici
pal La Casa del Molí ja té regla
ment de funcionament, segons
ha aprovat el Ple, que també
ha decidit iniciar l’expedient ad
ministratiu perquè s’aprovi. La
Casa del Molí està ubicada al
barri de Can Serra i tindrà 122
places per a nens i nenes de 0
a 3 anys. Està previst que entri en
funcionament el gener de 2007 i
que l’inici de les matriculacions es
faci el mes d’octubre.
El Ple de l’Ajuntament també ha
aprovat el conveni de col·laboració
entre la Generalitat, els ajuntaments
de L’Hospitalet i Barcelona, la Dipu
tació, la Mancomunitat de Municipis
de l’Àrea Metropolitana i la Cambra
de Comerç per al finançament de
l’ampliació de les obres del recinte
de Fira de Barcelona al Districte de
Granvia L’H.
Segons el conveni, l’Ajuntament
de L’Hospitalet es compromet a par
ticipar amb quatre milions d’euros
en la inversió addicional de 323 milions per executar les obres d’ampli
ació de les instal·lacions firals i de
44,5 milions més per construir un
aparcament. Aquesta participació
es farà mitjançant l’apor tació de
terrenys propietat del municipi que
es troben en l’àmbit d’ampliació del
recinte firal.
El Ple també ha aprovat un con
veni entre l’Ajuntament i el Consorci
de la Zona Franca per a la rehabilita
ció de la masia de Cal Gotlla i l’exe
cució d’una construcció destinada a
centre de serveis a les empreses en
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Demanen a Iberia que
mantingui els vols
a l’Aeroport del Prat�
A proposta del PP, el Ple va de
cidir demanar a la companyia
Iberia el manteniment dels vols
amb origen a l’Aeroport del Prat.
Segons va explicar Salvador Tor
res, el tema afecta ciutadans de
L’Hospitalet. En aquesta qüestió
hi va haver diferents opinions
sobre la potenciació d’altres ae
roports o les competències que
hauria de recollir el nou Estatut
en aquesta matèria.

CiU
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que es
reformuli la pàgina
web de l’Ajuntament
La moció, que va ser aprovada,
demanava que a la pàgina web
s’informés de la composició del
Govern i que hi hagués la pos
sibilitat de contactar amb els
grups que conformen el consis
tori “amb telèfons i e-mails”, va
dir la portaveu, Meritxell Borràs.
Segons Mario Sanz, por taveu
del PSC, la nova web, encara en
construcció, és un pas endavant
informatiu i de servei.

gabriel cazado

Els
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parcs tindran
un àrea de joc per a
infants de 0 a 3 anys
La Casa del Molí en obres per adequar-la a les necessitats de la nova escola bressol

un solar propietat de l’Ajuntament i
que està qualificat d’equipament.
El consistori també ha aprovat
provisionalment el pla especial per
a la concreció de l’equipament i els
paràmetres d’edificació de la Torre
Barrina, al parc de la Marquesa, en
l’àmbit delimitat per la carretera de

Collblanc, els carrers de Llobregat i
de Farnés i el passatge Amat.
Els grups municipals van presen
tar una moció conjunta per donar suport i mostrar la solidaritat del con
sistori amb els treballadors de l’em
presa Braun, que ha estat comprada per una multinacional americana

i traslladarà la seva producció a la
Xina. Aquesta empresa, ubicada a
Esplugues, dóna feina a 20 treballadors de L’Hospitalet. El Ple també
va decidir, a petició d’ICV-EUiA, do
nar suport a la Marxa per la Cultura
de la Pau al seu pas per la ciutat.
# marga solé

A proposta d’ERC, el Ple va acor
dar que els parcs infantils dispo
sin d’una zona específica per a
nens i nenes de 0 a 3 anys. Fins
ara aquestes zones disposen de
jocs per a nens i nenes de 3 a
6 anys. “La natalitat ha augmen
tat molt a Catalunya i també a
L’Hospitalet, i amb aquestes zo
nes millorarà la qualitat de vida
dels ciutadans”, va argumentar
el regidor d’ERC, Eduard Suàrez.

