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Serveis. Assessoria gratuïta sobre com reclamar els diners pagats de més

L’OMIC informa sobre
les clàusules sòl
L’oficina explica els tràmits
als titulars de préstecs
hipotecaris arran del
decret aprovat pel Govern
central per a la devolució
L’Oficina Municipal d’Informació al
Consumidor (OMIC) ofereix informació als titulars de préstecs hipotecaris sobre com reclamar les clàusules sòl, arran del Reial decret
aprovat pel Govern. Aquest regu
la el procediment extrajudicial per
reclamar la devolució de les quantitats cobrades indegudament per
les entitats financeres. Aquest procés és previ a la via judicial, no té
cost per als consumidors i és imperatiu perquè l’entitat financera cerqui una solució per als afectats.
Per iniciar el procés, els consumidors han de fer una reclamació
a l’entitat financera, que ha de comunicar la quantitat a retornar més
els interessos. Si l’entitat considera
que la devolució no és procedent
o no hi ha acord, el consumidor té
oberta la via judicial en tres mesos.
L’OMIC també informa sobre com
reclamar les despeses hipotecàries
arran de la sentència del Tribunal
Suprem que considera nul·les les
clàusules que imposen als consumidors tots els costos.
Altres serveis
També ICV L’H i la federació
local del PSC han obert serveis per
als afectats per les clàusules sòl

Institucions. Visita de la consellera Dolors Bassa

L’H tindrà més places de
residència per a gent gran
L’Ajuntament i la Conselleria de Treball, Afers Socials i Famílies signaran
els pròxims mesos un conveni per
concertar més places de residència
per a gent gran i persones amb dependència a L’Hospitalet. Així ho van
anunciar durant la visita que la consellera Dolors Bassa va fer a la ciutat
el 20 de gener.
La consellera i l’alcaldessa van
acordar plantejar un nou conveni
que doni resposta al dèficit que té
la ciutat. Bassa també va oferir la
participació de la conselleria en el
projecte per a la reforma integral
dels Blocs de la Florida.
A més van visitar el centre espe-

cial de treball Asproseat i el centre
obert per a infants en risc Els Tres
Tresors, on Bassa va signar un conveni amb la fundació social d’Ikea
per ajudar al funcionament del servei. y

Vía pública. Carteles y cartas a los vecinos

Campaña informativa sobre la
renovación del arbolado viario

Dependències de l’OMIC el passat 9 de febrer

La reclamació a
l’entitat financera és
prèvia a la via judicial
per fer la demanda

per acompanyar-los durant la reclamació. Els socialistes (hospitalet.
socialistes.cat) ofereixen el Servei
d’Assessorament Jurídic a l’Afiliat
(SAJA), amb militants voluntaris,
juristes i treballadors socials. Per la
seva part, ICV ha fet tallers informatius i orienta també per reclamar les
despeses hipotecàries. Al seu web
(canviem-lh.cat) hi ha formularis i
instruccions per reclamar. y

i

OMIC L’H: 93 402 60 30
c. de la Riera de la Creu, 32

El Ayuntamiento ha intensificado las
acciones para informar a la ciudadanía sobre la reordenación y substitución de árboles en la vía pública,
iniciada en diciembre. El objetivo es
dar a conocer el plan de arbolado
ante las críticas de falta de información de vecinos, entidades y grupos
de la oposición.
Para ello, se han colocado carteles explicativos en la vía pública y
también en las comunidades de vecinos. El Ayuntamiento ha enviado a
todos los domicilios una carta y un
folleto informativo donde se detallan
las actuaciones.

Se están reponiendo arboles secos, se introducen especies que no
generen alergias y más adaptadas
a las condiciones del espacio, y
se retiran los árboles de las aceras
estrechas. y

Obituari. Fundadora del sindicat CATAC-IAC L’H

Comiat de
l’activista social
Sesi Villegas
Després d’un any lluitant contra el
càncer, l’activista social Sesi Villegas va morir el passat 28 de gener.
Aquesta hospitalenca va estar molt lligada a moviments socials de la ciutat,
va participar en les mobilitzacions del
15-M i també en la Marea Pública.
Villegas va néixer a Sevilla i va arribar a L’Hospitalet l’any 1971. Va ser
treballadora de l’empresa Thomson i,
més tard, va ser treballadora familiar

als Serveis Socials de l’Ajuntament
de L’Hospitalet.
Va fundar a L’Hospitalet el sindicat
CATAC-IAC i a les últimes eleccions
municipals va formar part de la llista
de la CUP-PA. y

