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Ple municipal. Llum verda a dues mocions en defensa del sistema públic de pensions per garantir-ne el futur

L’H ofereix la Granvia a l’AEM
L’Agència Europea de Medicaments cerca nova seu
i ERC i CiU proposen que s’instal·li a la ciutat
L’Agència Europea de Medicaments
cerca nova seu a Europa en vista a
la sortida del Regne Unit de la Unió
Europea. La Generalitat ha ofert Catalunya per acollir-la i el Ple municipal ha donat suport a les dues mocions d’ERC i de CiU (ara PDeCAT)
i ha ofert el clúster biomèdic de la
Granvia perquè s’hi instal·li.
Aquest acord va ser un dels més
destacats de la sessió de gener, on
també es va aprovar la modificació
del Pla general metropolità per ordenar el front sud del carrer de Santa

mocions aprovades
PSC, ICV-EUiA-Pirates,
ERC, CiU i CUP-PA
yyy Adhesió al manifest Casa
nostra, casa vostra per acollir
persones refugiades [vegeu
pàgina 16]
PSC amb adhesió de C’s
yyy Demanar l’inici urgent de
la concertació territorial entre
municipis en ocupació
C’s
yyy Fer transparent la
comptabilitat de les
assignacions públiques dels
grups municipals
ICV-EUiA-Pirates
yyy Defensa dels
interessos dels afectats
per clàusules sòl, IRPH i
despeses hipotecàries per
acompanyar-los i assessorarlos [vegeu pàgina 6]
yyy Moció en defensa de la
qualitat de l’aire
yyy Moció a favor de fer un
referèndum a l’Estat sobre el
futur de les pensions
PP
yyy Commemorar el Dia de la
no-Violència i la Pau
ERC
yyy Demanar el dret de vot
dels joves majors de 16 anys
yyy Oferiment perquè s’ubiqui
a L’H l’Agència Europea de
Medicaments
yyy Defensa del sistema
públic de pensions i perquè
es derogui la reformar laboral
CIU (PDeCAT)
yyy Millorar l’agenda cultural i
social del web municipal
yyy Conservar l’arbrat de la
ciutat
yyy Donar suport per tal
que BCN aculli l’Agència
Europea de Medicaments

Vídeo del Ple
Si escaneges el codi QR,
podràs veure els vídeos
de la sessió íntegra del
Ple municipal

Eulàlia, entre els carrers del General
Prim i de Santiago Rusiñol. El PGM
anterior marcava com a zona verda
la façana est del carrer de Santiago
Rusiñol i afectava els edificis construïts. Aquesta zona verda s’ha traslladat a la plaça de Francesc Macià.
L’operació permet ampliar en 200
m2 la plaça de Camilo José Cela i
construir una vintena d’habitatges, el
30% de protecció, i uns 100 m2 de
sostre comercial.
Van assistir al Ple membres de
la Taula Estatal pro-Referèndum

Jubilats i pensionistes de L’Hospitalet, al Saló de Plens

de les Pensions, arran de la moció
d’ICV-EUiA-Pirates a favor de la
consulta que vol modificar la Constitució perquè inclogui la prohibició
de retallar o privatitzar el sistema
públic de pensions. En la mateixa
línia, una moció d’ERC demana al
Govern central que derogui la reforma laboral i fixi per llei actualitzar
les pensions amb l’IPC.
Per acabar, a proposta de CiU,
va prosperar una moció per augmentar l’arbrat viari i buscar solucions als problemes d’accessibilitat
sense haver de talar-los. El Govern
municipal va explicar que s’està elaborant un pla de l’arbrat a 10 anys
vista, que per al 2017 suposa plantar 1.000 arbres. El pla estableix
que n’hi ha 2.200 per eliminar perquè bloquegen les voreres. Quan
els carrers es facin més amplis,
tornaran a plantar-se els arbres. y

