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Ple municipal. Moció del PSC sobre civisme i estrangeria amb el vot a favor del PP i CiU i l’oposició d’ICV-EUiA
L’Ajuntament recupera
la gestió de l’Oficina
Municipal de l’Habitatge
Aquesta gestió la tenia encomanada L’H 2010 Societat Privada
Municipal. Així, a partir de l’1 de
març, aquest servei s’integra a
l’estructura orgànica municipal.
L’H 2010 continuarà la gestió
dels aparcaments municipals, de
la zona blava i de la grua municipal. L’Oficina Municipal de l’Habitatge mantindrà la seva ubicació
al carrer del Llobregat, 116-120. y

Dues mocions de CiU i
ICV-EUiA no han estat
aprovades pel Ple
L’Ajuntament sancionarà amb multes de fins a 15.000 euros els botiguers que venguin alcohol fora de l’horari legal

Fre a la venda nocturna d’alcohol
L’Ajuntament podrà sancionar la venda d’alcohol
en horari nocturn fins a 15.000 euros. Fins ara
les sancions eren de 750 a 1.500 euros
El Ple ha acceptat per unanimitat la
delegació de la Generalitat per tenir
les competències sancionadores de
fins a 15.000 euros per a aquells botiguers que venguin alcohol fora de
l’horari legal. L’Ajuntament de L’Hospitalet és el primer de tot Catalunya
que podrà sancionar directament els
comerços que incompleixin la normativa de venda d’alcohol a partir
de les 11 de la nit. El tinent d’alcalde de Governació, Francesc Josep
Belver, ha manifestat que espera

que la quantia de les sancions de
3.000 a 15.000 euros tingui efectes
dissuasius i ajudi a la convivència i al
descans dels veïns. El PP i CiU han
reclamat que també s’incrementi la
vigilància i la seguretat.
L’alcaldessa, Núria Marín, ha puntualitzat que “l’objectiu és garantir la
convivència a l’espai públic i evitar
els problemes que s’havien detectat
com a conseqüència de la venda
nocturna d’alcohol”.
D’altra banda, el Ple també ha

aprovat una moció sobre civisme
presentada pel PSC i aprovada
amb el suport del PP i CiU, i el vot
en contra d’ICV-EUiA. El text demana al Govern de l’Estat que els
ajuntaments puguin informar contra
l’arrelament i el reagrupament familiar dels immigrants que infringeixin
les ordenances municipals que
regulen la convivència.
Marín ha afirmat que “aquesta
és una proposta que no neix de la

No es vol perdre
cap oportunitat
per reforçar la
convivència a L’H

reacció, tot el contrari, neix de la
voluntat constructiva de preservar la
bona convivència que hi ha a la ciutat”. L’alcaldessa s’ha mostrat ferma
davant de la defensa dels drets de
tota la ciutadania. “No deixaré perdre cap oportunitat per reforçar la
convivència a la nostra ciutat. Per
responsabilitat, per compromís i per
convicció”, ha puntualitzat.
El tinent d’alcalde, Lluís Esteve,
d’ICV-EUiA, grup que n’ha votat en
contra, ha dit que la moció discrimina els ciutadans segons la seva
procedència i afavoreix les tesis
dels grups més xenòfobs. PP i CiU
n’han votat a favor per considerar
que els immigrants tenen drets però
que també han de tenir deures. y

La moció de CiU demanava que
es convoqués la Comissió Municipal d’Habitatge però el portaveu
del PSC, Mario Sanz, va dir que
estava prevista per al 18 de gener. La moció d’ICV-EUiA es manifestava en contra de la supressió de les ajudes als aturats i el
tinent d’alcalde, Alfons Bonals, va
explicar que ara el tema requereix
una reforma estructural. y

El PP demana adaptar
TV de L’H a persones
amb discapacitat
La moció del PP reclamava la
inclusió, dins de la graella de la
Televisió de L’H, d’un programa
setmanal adaptat i dedicat al col·
lectiu de persones amb discapacitat. El tema ha quedat damunt la
taula per poder tractar-lo en una
pròxima reunió del Consell Municipal de Persones amb Discapacitat. y

