14

/

la ciutat

18 de setembre del 2006

L’Ajuntament recupera la gestió
del Poliesportiu de les Planes
L’equip de govern reafirma el seu suport al tinent d’alcalde d’Esports
L’Ajuntament ha decidit la resolu
ció del conveni que mantenia
amb l’Associació Esportiva L’Hos
pitalet per a la gestió del Po
liesportiu de les Planes. La cau
sa d’aquesta decisió ha estat,
segons el tinent d’alcalde d’Esp orts, Antonio Bermudo, “l’in
compliment de la clàusula 27
del plec de condicions i ho hem
fet ara perquè és ara quan s’ha in
complert”. Bermudo va dir també
que “fa un any i mig l’entitat tenia,
evidentment, problemes econò
mics, però no estava incomplint
l’esmentat ar ticle que és el que
permet a l’Administració resoldre un
contracte”.
La clàusula 27 diu que l’entitat
concessionària ha de tenir al corrent
els pagaments a la Seguretat Social
i a l’Agència Tributària. El tinent d’al
calde ha explicat també que el deu
te total està al voltant dels 900.000
euros. Des del dia 1 d’agost, un in
terventor tècnic s’encarrega de ges
tionar la instal·lació i de fer efectives
les ordres de pagament. Durant els
pròxims mesos l’Ajuntament convo
carà un concurs públic per adjudicar
la gestió del Poliesportiu de les Pla
nes a una empresa o entitat.
Durant el Ple municipal en el
qual l’equip de govern va fer pública
aquesta decisió, els grups munici
pals de Convergència i Unió i del
Partit Popular havien presentat ca
dascun una moció en què demana
ven la dimissió del tinent d’alcalde
d’Esports. Ambdues forces políti
ques van coincidir que Bermudo és
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Suport unànime a la
Declaració de L’H del
Fòrum Iberoamericà
El Ple de l’Ajuntament del mes
de juliol va aprovar per unanimi
tat, a proposta del Grup Munici
pal Socialista, una moció que
dóna suport a la Declaració de
L’Hospitalet del Fòrum Iberoa
mericà. El Fòrum es va reunir a
L’Hospitalet a finals del passat
mes de maig, convocat per la
Lliga Iberoamericana d’Organit
zacions de la Societat Civil i la
Fundació Esplai.

Rememoració
������������
i condemna de
la Guerra Civil
El Ple municipal va aprovar tam
bé una moció que presentaven
Iniciativa per Catalunya VerdsEsquerra Unida i Alternativa, la
qual proposava la rememoració
del 70è aniversari de l’inici de la
Guerra Civil espanyola. Van vo
tar-hi a favor el grups municipals
del PSC, ERC, CiU i parcialment
el PP, que només va votar a fa
vor del seu primer punt, el que
condemna la Guerra Civil.

gabriel cazado

Mocions
�������� sobre
������
la situació al Líban
i sobre Internet
El Saló de Plens durant una de les últimes sesions

el màxim responsable de la situació
que, segons aquests grups és cone
guda des de l’any 2004 i no s’ha fet
res per resoldre-la.
CiU i PP van tenir alguns argu
ments comuns, com el fet que si
la realitat econòmica ja es coneixia
l’any 2004, com és que no es va

fer res, o bé la preocupació per la
sort dels treballadors. Borràs va re
cordar “els avisos que hem estat
fent des de l’any 2004 sobre la gravetat de la situació”. En el decurs
del Ple municipal, Esquerra Re
publicana de Catalunya també es
va sumar a la petició de dimissió

d’Antonio Bermudo, mentre que
ICV-EUA i PSC van votar en contra
d’aquestes mocions. Mario Sanz,
portaveu del Partit dels Socialistes
de Catalunya, va explicitar el suport
del seu grup al tinent d’alcalde i a
la política esportiva del Consistori.
# conchita gómez

Dues mocions més es van apro
var, una de presentada per ICVEUiA, que demanava l’acaba
ment de l’agressió militar d’Israel
al poble palestí i de les accions
d’Hamas i Hezbol·là, amb els
vots del PSC i ERC; l’abstenció
de CiU, i el vot en contra del PP,
i una altra de presentada per
ERC i aprovada per unanimitat,
que vol facilitar l’accés a Internet
a persones amb ceguesa.

