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Educació. La Diputació contribuirà a finançar l’adequació de l’immoble i la Fundació El Llindar gestionarà el projecte

L’edifici de Correus acollirà
l’Escola de Segona Oportunitat
El nou equipament
funcionarà el curs
2015-2016 per
facilitar la integració
laboral de joves
de 14 a 21 anys
El pròxim curs escolar, L’Hospitalet
comptarà amb un nou equipament
educatiu. Es tracta del Centre d’Alternança entre Formació i Treball - Escola de Segona Oportunitat, que s’ubicarà a l’antic edifici de Correus de la
plaça del Repartidor. Per posar-lo en
marxa, l’Ajuntament ha signat convenis amb diverses institucions.
Al final de juliol, la Diputació es
va comprometre a aportar 500.000
euros per a les obres d’adequació
de l’edifici de Correus, que ja és
propietat de l’Ajuntament, per acollir
aquest centre. Van signar l’acord
de col·laboració l’alcaldessa, Núria
Marín; el president de la Diputació
de Barcelona, Salvador Esteve, i la
vicepresidenta segona de l’organisme, Mercè Conesa.
També van ser-hi presents el
tinent d’alcalde d’Educació, Lluís

Esteve, i la directora d’El Llindar,
Begonya Gasch, perquè aquesta
fundació gestionarà l’equipament,
que compta a més amb el suport de
la Fundació la Caixa i la Fundació
Cassià Just.
La Generalitat ha homologat la
formació que s’impartirà en l’Escola
de Segona Oportunitat per facilitar
la integració laboral de joves de 14
a 21 anys que han abandonat el sistema educatiu de forma prematura

Els alumnes d’aquest
centre podran obtenir
el títol d’ESO i una
oportunitat laboral
o estan en risc de fer-ho. Es tracta
d’oferir-los formació en restauració
i gastronomia perquè obtinguin el
títol de graduat en ESO i, alhora,
tinguin una oportunitat laboral. y

Lluís Esteve, Salvador Esteve, Núria Marín, Mercè Conesa i Begonya Gasch, en la signatura del conveni
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Ple municipal. La ciutat torna a avançar els diners de les beques escolars de menjador en previsió del retard de la Generalitat

L’Ajuntament cancel·la el pla d’ajust financer
i els crèdits demanats al Ministeri d’Hisenda
El Ple municipal de L’H va deixar
sense efecte el pla d’ajust al qual
es va comprometre amb el Ministeri
d’Hisenda a canvi de subscriure un
crèdit amb l’Institut de Crèdit Oficial,
un cop liquidat aquest deute amb un
nou préstec més favorable del BBVA.
El mes passat, l’Ajuntament va
formalitzar un nou crèdit per 12,2
milions d’euros amb el BBVA en
millors condicions que el de l’ICO i
que permetia estalviar 500.000 eu-

ros en interessos. Va poder fer-ho
perquè l’any 2013 va complir amb
totes les exigències d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera que exigeix el Govern central.
Així ha cancel·lat el crèdit de l’ICO
i deixa sense vigència el pla d’ajust.
El Ple també va aprovar la minuta
de conveni amb el Consell Comar
cal del Barcelonès pel qual desti
narà 1,2 milions d’euros el curs
2014-2015 per avançar el cost de

les beques escolars de menjador,
davant els retards en el pagament
de la Generalitat.
Dins l’apartat de dictàmens, es
va donar compte durant la sessió
del Pla de seguretat local 20142017, el primer elaborat segons
la Llei de seguretat pública de
Catalunya i que recull 59 mesures
preventives per garantir la seguretat
i la bona convivència ciutadana.
En l’apartat de mocions, la sessió

va donar llum verda a dues propostes del PSC. D’una banda, va presentar un text que demana revisar la
reforma fiscal que prepara l’executiu
de Mariano Rajoy i que es preveu
que entri en vigor el 2015. D’altra, va
fer que el Ple es posicionés contra
el Reial decret del Govern de l’Estat
del passat 4 de juliol d’aprovació de
mesures urgents per al creixement,
la competitivitat i l’eficiència, sense
debat parlamentari. Amb ICV-EUiA,

els socialistes van presentar una
tercera moció també aprovada per
demanar el cessament de les hostilitats a la Franja de Gaza.
CiU va veure prosperar una moció per demanar el retorn del total
dels papers de Salamanca, entre
els que hi ha documentació de L’H.
Per acabar es van aprovar dues
mocions d’ICV-EUiA. La primera
reclama agilitzar els tràmits per comercialitzar els nous medicaments
aprovats per les autoritats sanitàries, com en el cas de l’hepatitis C
i la fibrosi quística. L’altra denuncia
la repressió penal del dret de vaga
arran de la primera condemna de
presó per al membre d’un piquet en
la darrera vaga general. y

