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Les entitats veïnals de Sant
Feliu, en peu de guerra per
demanar la congelació de l’IBI

Una delegació de 60 persones de la Comissió Ciutadana, representatives
de tots els barris de Sant Feliu de Llobregat, es va reunir el passat
16 d’abril amb l'alcalde de la ciutat i el tercer tinent d’alcaldia,
Jordi San José i Manel Carrión respectivament, amb la finalitat
d’aconseguir la congelació de l’IBI. Una demanda que ha aconseguit
l’adhesió de 3.000 instàncies signades pel veïnat del municipi, i que
van ser entregades a l’administració local.
Les AV porten denunciant els increments
2006, quan l’Ajuntament va anunciar un
un increment mitjà del 144% repartit
desmesurades van causar un gran malestar

anuals de l'IBI des de l'any
revalorització cadastral
amb
en 10 anys. Aquestes alces
veïnal.

En aquest encontre, la Comissió Ciutadana va proposar a l’Alcalde sis
partides pressupostàries- del pressupost anual de 36 milions d'euros
de l’Ajuntament- que podien ser retallades amb la finalitat
d’aconseguir els 600.000 € necessaris per la congelació de la quota
d'IBI
pel
2013.
Per
més
informació:
AV
Rosas
Llobregat:
rosasllobregat.blogspot.com.es / avv.rosasllobregat@gmail.com

L’AV
de
Les
Colomeres
organitza una xerrada sobre
les participacions preferents
L’entitat veïnal de Les Colomers de Gavà va organitzar el passat 11
d’abril una xerrada per assessorar als veïns i a les veïnes del
municipi que són afectats per haver invertit en participacions
preferents.
L’acte va comptar amb les explicacions del Director General de
l’Agència Catalana de Consum, Alfons Conesa, qui va explicar la cerca
de processos d’arbitratge en els casos més difícils vinculats a
productes tòxics de Bankia i Caixa Laietana. Contràriament, Conesa va
destacar que s’han trobat solucions per les persones que van invertir
en aquests productes tòxics de Catalunya Caixa, una entitat financera
intervinguda per l’Estat. Durant l’acte també va intervenir el
president de Les Colomeres, Joan Martínez, i la l’Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor.

La FAVBaix es manifesta contra
els pressupostos antisocials

La FAVBaix, a través de la representació del seu president, Gregorio
Sánchez, i d’altres AV de la comarca, va participar en la columna que
aglutinava diferents entitats de la comarca darrera la pancarta del
“Fòrum Social del Baix Llobregat”, per a protestar el 28 d’abril
contra els pressupostos antisocials del Govern de la Generalitat pel
2013.
Amb el lema “ Aturem els pressupostos antisocials”, una suma de 50.000
persones -5.000 segons la Guàrdia urbana- van recórrer els carrers de
Barcelona, convocades per la Confederació d’AV de Catalunya (CONFAVC);
la Federació d’AV de Barcelona (FAVB) i per altres entitats socials i
sindicals del món de l’educació, la sanitat i les assemblees de barri.

Visiteu la nova web de la FAVBaix: http://www.favbaix.cat

