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Ple municipal. L’H reclama els 4 milions acordats en compensació per als barris afectats per les obres de l’AVE

L’Estat redueix els ajuts de l’AERI a 1 milió d’euros
Mocions contra els
pressupostos generals i
les retallades de serveis

El Ple municipal ha instat al Govern central
a complir el conveni per a la rehabilitació
d’habitatges dels barris que van patir les
conseqüències de la construcció de l’AVE
Els pressupostos generals de l’Estat
només preveuen 1 milió d’euros en
concepte d’ajuts de l’AERI per als
habitatges dels barris del Gornal,
Bellvitge, Santa Eulàlia i la Torrassa,
com a compensació per les molèsties causades per les obres del tren
d’alta velocitat. Segons el conveni
signat el 2008 entre les administracions, aquest any, però, la partida s’havia de dotar amb 4 milions
d’euros. El Ple va aprovar aquesta

Distincions de L’H
El Ple ha acordat per
unanimitat lliurar títols a:
yyy Dr. Jaume Iglesias.
Pediatre i professional
emèrit de l’atenció primària.
yyy Matilde Marcè. Professora
de català especialitzada en
l’ensenyament d’adults
yyy Associació Coordinadora
de Col·lectius Disminuïts.
Fundada per crear serveis
d’atenció i ajut.
yyy Fundació Santa Eulàlia.
Vetlla per la qualitat de vida
de la gent gran.
yyy Comunitat educativa
Joaquim Ruyra. La primera
de L’H que fomenta
l’escolarització inclusiva.

El Ple va aprovar diverses mocions presentades per PSC,
ICV-EUiA i PXC contra els pressupostos generals de l’Estat i les
retallades en polítiques de foment de l’ocupació, en escoles
bressol, en educació i serveis socials i en la dotació de vehicles
dels Mossos d’Esquadra. y

reclamació a proposta de PSC i ICVEUiA, amb els vots a favor de CiU i
PxC, i l’abstenció del PP.
El text aprovat proposa a les formacions amb representació al Congrés dels Diputats que presentin
una esmena als pressupostos generals perquè s’hi destini la xifra compromesa. En el que portem d’any ja
s’han tramitat 126 expedients que
sol·liciten aquest ajut, 105 corresponen a comunitats de veïns i 21
a habitatges particulars. La previsió
de subvenció segons els pressupostos presentats és de 3,6 milions
d’euros, molt per sobre del milió
que ofereix l’Estat.
Les ajudes de l’AERI es van establir l’any 2008 per un total de 17
milions d’euros, que havien de ser
lliurats de forma progressiva. Fins
ara la ciutat ha rebut 13 milions i en
queden 4 de pendents. Entre 2008
i 2011, l’Oficina de l’Habitatge ha
rebut 9.500 consultes sobre l’AERI i
s’han tancat 165 expedients de finques i 624 d’habitatges particulars.

Contra l’amnistia fiscal
per repatriar capitals
no declarats
El consistori s’ha posicionat a
petició d’ICV-EUiA en contra de
la mesura decretada pel Govern
central que permet repatriar capitals pagant només una penalització del 10%. El Ple va considerar
ineficaç i injusta la mesura respecte de la ciutadania que acompleix amb la seva obligació fiscal. y

Edificis de Bellvitge reformats amb ajuts de l’AERI

Altres acords
Entre els dictàmens aprovats
pel Ple també destaca l’aportació
municipal de 4,6 milions d’euros
al Consorci Sanitari Integral per al
Servei d’Ajut a Domicili durant l’any
2012 i la despesa de 413.000
euros per a Teleassistència Domiciliària.

Aquest any ja s’han
demanat subvencions
per valor de 3,6
milions per reformar
habitatges

També van prosperar una moció
d’ICV-EUiA en suport a la II República i dues propostes de CiU per
reclamar a l’Estat la transferència a
la Generalitat del 0,7% de l’IRPF
destinat a fins socials i perquè els
tiquets de la zona blava incorporin
publicitat. y

Suport als afectats de
fibromiàlgia i als drets
dels homosexuals
L’Ajuntament ha expressat a instàncies de PSC, ICV-EUiA i CiU
el seu suport a les persones afectades per fibromiàlgia i fatiga crònica i a les entitats que els donen
suport. D’altra banda, ha expressat la seva defensa dels drets de
les persones homosexuals. y

La feria de las grandes personas
Coincidiendo con el cierre de esta edición, La Farga acogía el XIV
Saló de la Gent Gran de Catalunya, un escaparate de servicios, productos y tecnología dirigidos a mejorar la calidad de vida de los mayores. La feria se ha celebrado dentro del año europeo del envejecer
activo y ha albergado 70 expositores y cerca de 450 actividades, más
que nunca. La organización esperaba registrar 120.000 visitantes.

