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Carme Chacón, a Bellvitge, abans d'anunciar el pla
d'ajudes, ahir. Foto: GUILLERMO MOLINER
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5/12/2007  COMPENSACIÓ PER LES OBRES DE L'ALTA VELOCITAT

L'Hospitalet reforma 5 barris a compte de l'AVE
• Els 12,4 milions que donarà el Govern poden beneficiar fins a 15.800 pisos

• Chacón demana a CiU i PP que "no bloquegin" els fons del 2008 al Senat

RAMON COMORERA

BARCELONA

Les compensacions pels problemes i les molèsties que
causen als veïns les obres de l'AVE a l'arribar a
Barcelona s'estendran també a l'Hospitalet de Llobregat.
La ministra de Vivenda, Carme Chacón, va anunciar ahir
en el flamant edifici de serveis municipals de Bellvitge 
un pla d'ajudes a la rehabilitació de pisos similar al que
va presentar fa just una setmana per a la zona de 
Sants-Badal. En els pròxims quatre anys es concediran
fins a 12,4 milions per subvencionar part dels treballs de 
millora que puguin realitzar els propietaris de 15.782 
vivendes de cinc barris: Bellvitge, el Gornal, la 
Torrassa, Santa Eulàlia i Sant Josep.
En el cas de les obres que les comunitats de propietaris 
vulguin emprendre en els elements comuns dels edificis
(façanes, escales, ascensors, serveis) les ajudes cobriran
el 50% de la factura de tot l'immoble, fins a un màxim
de 6.000 euros per vivenda. En les millores a fer dins de 

pisos o locals, la subvenció arribarà al 30%, amb 3.000 euros de màxim.
Per posar en marxa immediatament aquests plans, el PSOE vol que els pressupostos de l'Estat 
del 2008, ara en discussió al Senat, ja incloguin els primers fons. Segons es va informar ahir,
la partida de tres milions que els socialistes intenten incloure en els comptes de l'any que ve 
per a l'àrea extraordinària de rehabilitació integral (AERI) de Sants- Badal no serà exclusiva
per a aquests barris de Barcelona com es va anunciar aleshores. En aquests diners s'inclouran
també l'avançament de l'àrea de rehabilitació integral (ARI) de l'Hospitalet.

MILLORES URBANÍSTIQUES A
més d'aquests fons, el ministeri concedirà 1,6 milions per ampliar l'oficina municipal de la
vivenda en la qual els 39.708 potencials beneficiaris podran obtenir informació de l'ARI i
tramitar les seves peticions. L'oficina es traslladarà aviat a unes noves dependències situades a
la plaça de les Vidrieres Llobregat. El pla inclou una tercera partida d'1,3 milions per a
projectes de reurbanització d'espais públics.
Chacón, que va presentar les ajudes juntament amb l'alcalde Celestino Corbacho, va insistir a
dir que tots dos "negocien des de fa temps" aquestes compensacions per a uns veïns que
"potser no pujaran a l'AVE, però que hi tenen dret" després de patir durant dos anys els
problemes de les obres. Corbacho també va citar com a contrapartida el futur soterrament de
totes les vies que travessen la ciutat.
La ministra va lamentar que CiU i PP s'uneixin al Senat "per bloquejar" el pressupost del 2008 
del seu ministeri i els va demanar que "siguin flexibles" i permetin que tirin endavant les 
mesures previstes pel Govern per "fomentar la vivenda protegida i de lloguer, especialment 
per a joves". Quan es van anunciar les ajudes de Sants, els grups municipals de CiU i PP van 
demanar el mateix tracte per a l'Hospitalet. A més a més, abans-d'ahir, els senadors de CiU
van presentar a la Cambra alta esmenes en el mateix sentit.
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Actualitat
 Vols ser patge reial?
Comença el període d'inscripció per participar en la Cavalcada de
Reis 2008 com a patge i acompanyar els Reis d'Orient en el 
seguici que recorrerà la ciutat.

[+]  més notícies

Tràmits i gestions
Duplicat de rebuts.
Podeu demanar per Internet duplicats de rebuts del pagament 
de l'Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), l'Impost
sobre Béns Immobles (IBI) i l'Impost sobre Activitats
Econòmiques (IAE), així com les taxes d'escombraries, guals i
terrasses.
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http://www.bcn.cat castellà


