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L’Ajuntament presentarà el Gornal
a la convocatòria del Pla Urban
Suport unànime del Ple perquè Europa financiï el 50% de la millora urbana
El Ple de l’Ajuntament ha apro-

p
vat per unanimitat presentar-se
l
a la convocatòria del Pla Urban
e

per sol · licitar una subvenció
per al barri del Gornal. Els ajuts,
que atorga la Unió Europea, suposaran el finançament del 50% del cost
dels projectes que l’Ajuntament presentarà per a la millora de l’entorn
urbà i la cohesió social.
El Pla es desenvoluparà en el període 2007-2013 i té un pressupost
de 14 milions d’euros, dels quals
l’Ajuntament apor tarà 7 milions.
El Pla compta amb el suport de la

La moció va ser aprovada per
unanimitat i la regidora del PP
Sònia Esplugas va demanar que
dins del plec de condicions de
la nova contracta del servei, s’hi
inclogui la modificació i adaptabilitat del sistema per facilitar la
feina a les persones grans, amb
mobilitat reduïda o en cadira de
rodes. La regidora va dir que a
L’H hi ha 17.865 persones amb
problemes de disminució.

Es van aprovar tres
mocions presentades
per ICV-EUiA
El Gornal opta al Pla Urban de la Unió Europea

reserva dels 7 milions d’euros que
li tocaran a l’Ajuntament i en dos
mesos s’haurà aprovat el Pla Urban,
però, en tot cas, si no s’aprova, el
farem igual”, va afirmar.
El Ple també va aprovar el text
d’un conveni de col·laboració entre els ajuntaments de Barcelona i

L’Hospitalet, el Consorci de la Zona
Franca, l’Agència Local d’Energia i
l’Entitat Metropolitana de Serveis
Hidràulics i Tractament de Residus,
per al desenvolupament de la primera fase del projecte central de
generació d’energies de Barcelona
i L’Hospitalet, que s’ubicarà a la

Zona Franca. “És un sistema de generació i distribució de calor i fred
que permetrà cobrir les necessitats
de climatització amb un menor im
pacte ambiental i menys consum
d’energia elèctrica”, va dir el regidor
de Medi Ambient i Sostenibilitat,
Alfonso Salmerón. # marga solé

Una de les mocions d’ICV-EUiA
era de suport a la filosofia i els
valors del Fòrum Social Català.
Va comptar amb el vot favorable
del PSC, l’abstenció de CiU i el
vot en contra del PP. Les altres
mocions eren de solidaritat amb
el poble de Palestina i també
amb els treballadors de l’empresa Nissan que dóna feina a
molts hospitalencs i ha decidit
acomiadar 450 persones.

foto cedida per mundo empresarial

Coordinadora d’Entitats del Gornal i
segons va explicar la primera tinenta
d’alcalde, Núria Marín, ”consta de 15
projectes i té tres eixos: la millora de
la qualitat urbana, la promoció de la
vida cívica, social i econòmica, i la
cohesió social”.
L’alcalde, Celestino Corbacho,
va afegir que ara el Pla s’ha d’aprovar a Catalunya, Espanya i Europa,
però confia en la seva aprovació.
“Nosaltres en tres mesos tindrem la

Tots els grups van aprovar la
moció defensada per la tinenta
d’alcalde de Benestar Social,
Dolors Fernández, que va manifestar que “s’ha de continuar
fent campanyes, activitats i accions que tinguin com a objectiu
la conscienciació i trencar els
estereotips culturals que impedeixen la plena incorporació de
les dones a tots els àmbits, en
igualtat de condicions”.

El PP demana que la
recollida de residus
sòlids es modifiqui

gabriel cazado

En tres mesos
l’Ajuntament tindrà
la reserva dels 7
milions d’euros que li
toca finançar i, segons
l’alcalde, la UE no
l’aprova, es farà igual

Moció de suport al
Dia Internacional de
la Dona, el 8 de març

La transformación experimentada por L’H en los últimos años,
especialmente por la plaza de Europa y el Distrito Económico,
han merecido el premio que otorga la revista Mundo Empresarial. La primera tenienta de
alcalde, Núria Marín, recogió
el galardón correspondiente
a la comunidad de Catalunya en categoría institucional en la
decimoprimera edición de los premios. En categoría empresarial se premió a la empresa Vestas Eólica, líder del sector.

Galardón

