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16 de febrer del 2015 DIARI DE L’HOSPITALET

Ple municipal. El consistori es posiciona contra la ‘llei mordassa’

Breus

Vídeo del Ple
Si escaneges el codi QR,
visionaràs el vídeo de la
sessió íntegra del Ple
dividida en tres parts

CiU presenta Jordi Monrós com a candidat a
l’Alcaldia per a les municipals del 24 de maig

Pati de l’escola pública Paco Candel que s’ubica en barracots des del 2011

L’H rebutja els comptes
de la Generalitat
El Ple es va posicionar contra els pressupostos
autonòmics del 2015, que obvien el deute amb
L’H i les inversions compromeses a la ciutat
Només CiU va votar en contra de la
moció de rebuig de PSC, PP i ICVEUiA als pressupostos de la Generalitat per al 2015. PxC també li va
donar suport perquè els comptes
del Govern mantenen les retallades
i obvien els deutes amb la ciutat.
Durant la sessió de gener del Ple
municipal, els grups van posar de
manifest que els comptes autonòmics no serveixen per combatre les
desigualtats, l’atur, el risc de pobresa, la falta de recursos per a la sanitat pública, les polítiques socials
i l’estímul de l’activitat econòmica.
A més, no preveuen subsanar el
deute que la Generalitat té contret
amb L’Hospitalet ni les inversions
compromeses en equipaments i en
infraestructures.
En la mateixa línia, amb els vots

de PSC, PP, ICV-EUiA i PxC, es va
reclamar a la Generalitat el finançament compromès de les escoles
bressol municipals i les d’iniciativa
social. A més, L’Hospitalet es va adherir a la declaració del Congrés Internacional de Ciutats Educadores,
que defensa el paper dels municipis.
A petició d’ICV-EUiA s’exigirà a
la Generalitat que doti les urgències de l’Hospital de Bellvitge dels
recursos necessaris per a una bona
atenció i que es posi d’acord amb

Es formalitza la
ruptura d’ICV-EUiA en
dos grups municipals
independents

l’Ajuntament per garantir una bona
senyalització per accedir al nou
edifici d’urgències. CiU també va
proposar que l’Estat compensi els
centres públics per l’increment de
l’IVA en productes sanitaris.
D’altra banda, amb el vot de
PSC, CiU i ICV-EUiA, el Ple va
mostrar el seu rebuig a l’anomenada
‘llei mordassa’ i va instar el Govern
central a paralitzar-ne la tramitació
i consensuar-la per a un major
respecte a les llibertats i drets que
defensa la Constitució.
Durant la sessió, es va formalitzar la ruptura del grup municipal
d’ICV-EUiA. A partir d’ara, Alfonso
Salmerón és portaveu d’EUiA, i Lluís Esteve, d’ICV.
El Plenari també va aprovar per
unanimitat un manifest de condemna contra l’atemptat terrorista
al setmanari satíric francès Charlie
Hebdo i, a petició d’ICV-EUiA,
l’Ajuntament impulsarà accions per
desmuntar rumors en pro de la
convivència. y

Monrós va presentar la candidatura a La Farga, acompanyat de Xavier
Trias, alcalde de Barcelona, i de la diputada al Parlament i anterior cap
de llista, Meritxell Borràs. El candidat va dir que “és el moment de trencar
amb els mals hàbits, els tics i la inèrcia perillosa que provoca el fet que,
durant 36 anys, la ciutat hagi estat governada pel mateix partit, el PSC”, i
va afegir que “és el moment d’iniciar un camí en el qual nosaltres, CiU, ens
posicionarem com els garants que canviaran les formes de gestionar”. y

El primer secretari del PSC reclama estabilitat
política per al país al Fòrum Empresarial del Llobregat
Miquel Iceta considera que el Govern de la Generalitat impulsa un
procés independentista que “la
majoria de catalans ni volem ni ens
convé”. El dirigent socialista va
afegir que el país necessita “esta
bilitat política, rigor en la gestió i
apostar fort pel creixement econòmic” i, en aquest sentit, creu que
“a Catalunya s’han perdut 4 anys”.
Iceta va afirmar que cal apostar
per la indústria del país. y

La dirigent del PP Dolors Montserrat creu que els
populars donaran la sorpresa en els comicis locals
La vicepresidenta tercera del Congrés va visitar la seu del PP, coincidint amb la reunió de la direcció,
que presideix Sonia Esplugas.
Montserrat va afirmar que “després de 36 anys de govern socia
lista, ara podem tenir la nostra
oportunitat a L’H”, en referència a
les municipals. La diputada va afegir que el PP treballa per sortir de
la crisi, per la unitat d’Espanya i per
una immigració legal i reglada. y

