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LA CIUTAT

16 de gener del 2006

L’Hospitalet estrena l’Oficina
Municipal d’Habitatge
La gestiona la societat municipal L’H 2010 i està ubicada a la plaça Espanyola, 21
Una oficina única oberta a la

P
ciutadania per centralitzar la inL
formació i els serveis relacioE

 Subvencions per a formació
El Ple va acceptar una subvenció atorgada per la Secretaria d’Estat de Cooperació Territorial del Ministeri d’Administracions Públiques
per a l’execució del projecte Incorpórate al mundo laboral que està

tindran un espai al
diari L’HOSPITALET

En una moció conjunta que es
va aprovar, els grups municipals
del PP, CiU i ERC demanaven al
Ple que es garantís la participació dels regidors dels grups municipals a la publicació L’HOSPITALET que edita l’Ajuntament.
En aquest sentit, aquest número del Diari Informatiu de la Ciutat ja recull a la pàgina 2 els articles d’opinió de tots els portaveus municipals.

 ICV-EUiA proposa
alternatives per
al quart cinturó

El portaveu d’aquesta formació,
Alfonso Salmerón, va proposar
que es demanés a l’Estat que
no executi el pressupost d’aquesta infraestructura fins que
la Generalitat no hagi rebut l’estudi de mobilitat de l’àrea metropolitana i hagi pres una decisió sobre les infraestructures
que s’han d’executar en aquest
territori. La moció no va comptar amb el suport del Ple.

 CiU vol la remodelació
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nats amb l’habitatge és el principal objectiu de l’Oficina Municipal d’Habitatge que està en funcionament des de començaments
d’any a la plaça Espanyola, 21. La
nova oficina està gestionada per la
societat municipal L’H 2010.
Aquest organisme, a més de
servei d’informació, gestionava els
ajuts que la Generalitat i l’Ajuntament atorguen per a la instal·lació
d’aparells elevadors i els que el Govern autonòmic destina a la rehabilitació d’habitatges. També gestionava la Borsa Jove d’Habitatge. Ara
tots aquests serveis s’ofereixen des
de la nova oficina i, a més, també
s’atenen les necessitats socials
d’habitatge mitjançant la Borsa Social d’Habitatge.
Pel que fa a les noves promocions d’habitatges públics, es preveu que s’encarregui de la recepció
de sol·licituds, l’organització dels sortejos i la tramitació de les ajudes, i
també de les diligències i inspeccions per aconseguir la cèdula d’habitabilitat.

 Els grups municipals

immediata del
parc de la Serp

L’Oficina d’Habitatge funciona a la plaça Espanyola de la Torrassa

destinat a persones amb riscs d’exclusió social i laboral.
També de l’Àrea de Promoció
Econòmica es va aprovar inicialment el Reglament regulador del
Centre de Recursos per a Autònoms i Micropimes, un espai per
ajudar les noves iniciatives empresarials d’autònoms i microempreses. El centre de recursos posarà a

disposició de les empreses els serveis bàsics per facilitar la seva gestió durant el procés de consolidació
empresarial, com són les infraestructures, els equipaments, els serveis administratius de suport i informació, assessorament i consultoria
empresarial.
Altres temes aprovats pel Ple
són la modificació puntual del Pla

general Metropolità en l’àmbit de la
Ciutat de la Justícia de L’H, d’acord
amb la modificació que el Departament de Justícia de la Generalitat
ha formulat en aquella zona, i constituir la Fundació Privada Arranz
Bravo amb l’objectiu primordial de
preservar i difondre l’obra de l’artista, autor de l’escultura l’Acollidora.
# MARGA SOLÉ

El grup municipal va denunciar
l’incompliment del compromís
adquirit per l’equip de govern
per remodelar la zona abans
que acabés el 2005. Una altra
moció de CiU demanava establir col·laboració amb el Col·legi
d’Administradors de Finques
perquè els ciutadans poguessin
fer tràmits municipals a través
d’Internet. Ambdues mocions
van ser rebutjades.

Intervinguts 17.000 CD i
DVD provinents de la
venda sense permís
Unitats de paisà de la Guàrdia
Urbana han donat suport a les
habituals patrulles de carrer
per evitar la venda ambulant
sense permís i els top manta
de CD i DVD durant les festes
nadalenques. La intensificació
de la campanya s’ha produït a
petició de l’Àrea de Promoció
Econòmica i davant els temors dels
comerciants a un increment d’aquest tipus de vendes.
El tinent d’alcalde de Seguretat
Ciutadana, Clemente Murillo, ha explicat les actuacions que ha dut a
terme l’Ajuntament per evitar la
venda ambulant i sortir al pas de la
nota de premsa feta pública pel PP
segons la qual s’ha incrementat la
mendicitat, el top manta i la prostitució a la ciutat. Murillo ha afirmat
que el PP “falta a la veritat quan fa
aquestes manifestacions” perquè
“ja controlem quan la prostitució
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que hi ha a Barcelona, en el límit
amb L’H, s’acosta a la ciutat i pel
que fa a la mendicitat és la pròpia
d’una ciutat de 260.000 habitants”.
També el top manta està sota
control i “s’actua durant tot l’any”.
Murillo ha informat que al llarg del
2005 s’han intervingut 10.000 CD i
7.000 DVD. També s’ha intervingut
roba provinent de la venda ambulant sense permís que es lliura a
entitats com Recollim, Càritas o la
residència Els Alps. Han estat detingudes 111 persones acusades de
delictes contra la propietat intel·lectual o industrial.
El tinent d’alcalde Clemente
Murillo ha anunciat que s’està acabant de redactar un conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona per tractar de forma coordinada la lluita
contra aquests tipus de delictes i
evitar que les actuacions que faci
en aquest sentit un ajuntament no
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La Guàrdia Urbana intensifica la vigilància

CD i DVD procedents del top manta i decomisats durant els últims mesos a L’H

repercuteixin negativament en l’altre municipi.
Per la seva banda, el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica, Alfons Bonals, ha manifestat que “s’està actuant de manera contundent

contra el top manta però és habitual que quan un eix comercial funciona es produeixi un increment del
comerç incontrolat”. Bonals ha afegit, però, que per acabar amb la venda il·legal cal “la complicitat” dels

ciutadans: “quan es compra de manera il·legal no només es perjudica
el comerciant sinó també l’ocupació, perquè el sector comercial és el
primer generador de riquesa i ocupació de la ciutat”. # R .

