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Colau reforça la
plantilla de
serveis socials
a L’Ajuntament de Barcelona
incorpora 400 nous treballadors

D’aquí a dos anys els descomptes només s’aplicaran als vehicles que disposin d’un sistema dinàmic de pagament ■ ORIOL DURAN

El peatge de la C-16 serà
més car a partir del 2019
per als usuaris sense Via-T
a La modificació del decret que regula les noves bonificacions de l’autopista

preveu apujar el preu un 45% als conductors que paguin en efectiu o amb targeta
Noemí Badrenas / TLB
MANRESA

Menys tràmits al túnel del Cadí

———————————————————————————————————————————————————————————————————————

La Generalitat preveu
apujar a partir de l’1 de gener del 2019 la tarifa de
l’autopista C-16 en dies laborables a tots els usuaris
que no disposin d’un sistema dinàmic de pagament
autoritzat, com ara un telepeatge (Via-T) o l’aplicació mòbil Satelise, de la
mateixa concessionària
Autema. Així ho especifica
el decret 337/2016, publicat en l’últim Diari Oficial
de la Generalitat, que regula l’ampliació de les bonificacions d’aquesta autopista en hores punta al
tram entre Terrassa i
Manresa (vegeu l’edició

Els berguedans ja poden iniciar els tràmits per renovar el
descompte del 100% en el
peatge del túnel del Cadí. Per
facilitar la tramitació, aquest
any només serà necessari
omplir un document d’acre-

ditació de residència a la comarca, que tindrà una vigència de tres anys. Segons el
Consell Comarcal, d’aquest
descompte se’n beneficien
més de 12.700 ciutadans del
Berguedà. ■ AQUÍBERGUEDÀ

del 31 de desembre), que
van entrar en funcionament ahir i per les quals ja
és condició indispensable
utilitzar un telepeatge o
un sistema similar. De moment, però, no són necessaris per gaudir de la rebaixa del preu del peatge d’un
45% el dies laborables respecte a la tarifa dels caps

de setmana i festius, mesura que s’aplica indistintament a tots els vehicles
des del 1999.
Requisit desapercebut
El decret inicial aprovat
per la Generalitat de modificació de la concessió administrativa de la C-16 ja
preveia començar a co-

brar la tarifa íntegra a tots
els usuaris que paguessin
en metàl·lic o amb targeta
a partir de l’1 de gener d’aquest 2017, una mesura
poc comentada i que pràcticament sols coneixia qui
s’havia llegit el document.
Amb la modificació del
mes de desembre passat,
la data d’aplicació es posposa dos anys. “El govern
no ho ha comentat mai,
que tenia aquesta intenció”, assegura Fina Casals,
portaveu de la Plataforma
No Més Morts a la C-55:
“És igual si s’acaba aplicant o no, perquè Autema
continuarà cobrant el mateix, tant si paguen els
usuaris com si ho fa la Generalitat”, lamenta. ■

El centre de serveis socials del Poblenou, en una foto
d’arxiu ■ JUANMA RAMOS

Redacció
BARCELONA

L’Ajuntament de Barcelona incorporarà els mesos
vinents més de 400 treballadors a la plantilla municipal, 260 dels quals estan
destinats a l’àrea de Drets
Socials, segons va informar ahir en un comunicat. Les incorporacions,
previstes en el pla de recursos humans del mandat, representen la meitat
de les 800 places que el govern municipal va diagnosticar que calien per
cobrir al llarg d’aquest
mandat les necessitats de
plantilla de l’estructura
municipal, tenint en
compte tant les baixes i
les jubilacions previstes
com els dèficits de recursos o l’interinatge “sostingut i generalitzat” –segons la terminologia usada pel mateix Ajuntament– en serveis bàsics.
El procés de contractació d’aquest paquet de

personal va començar al
setembre com a resultat
de la internalització de
tres escoles bressol, dels
punts d’informació i atenció a les dones i del servei
d’atenció, recuperació i
acollida, i es preveu que es
completi al llarg dels primers mesos d’aquest any.
Les 260 persones que
s’incorporen a l’àrea de
Drets Socials reforçaran
l’atenció directa dels
equips d’atenció a la infància i l’adolescència, els
serveis especialitzats per
persones amb discapacitat i els centres de serveis
socials, la plantilla dels
quals tindrà un increment net de 41 persones.
En els últims tres anys,
del 2013 al 2016, la plantilla de l’Institut Municipal de Serveis Socials ha
passat de 652 a 766 persones.
També s’incorporen
prop de 150 treballadors
als serveis territorials
dels districtes. ■

El deute municipal de Sant Boi es
reduirà aquest any 3,8 milions
Redacció
SANT BOI DE LLOBREGAT

L’Ajuntament de Sant Boi
continua reduint deute i
aquest any no preveu demanar cap crèdit, raó per
la qual baixarà l’endeutament en 3,8 milions d’euros. Així, quan acabi l’any,
el deute serà de 18,4 milions, prop d’una tercera

part del que tenia fa sis
anys. El 2011 el deute era
de 50,8 milions, mentre
que el 2014 era de 30,9 milions.
Aquesta és una de les
qüestions destacades del
pressupost municipal per
al 2017, que serà de 88,4
milions. Segons el govern,
els comptes “intensifiquen
un any més l’esforç per do-

nar cobertura a les necessitats socials bàsiques de les
famílies més vulnerables”.
Així, es destinaran al servei d’atenció domiciliària
més de tres milions d’euros, cosa que suposa un increment de 400.000 euros.
Creixen en 120.000 euros
els ajuts econòmics a famílies per fer front a despeses
d’alimentació i lloguer i es

preveuen 290.000 euros
per al lloguer social. També
es prioritza la neteja de
l’espai públic, a la qual es
destinaran tres milions.
Pel que fa a les inversions, s’ha previst un total
de 4,2 milions per a actuacions com ara la millora de
l’espai públic, d’equipaments, de l’enllumenat públic i del carril bici. ■

L’alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, davant de l’edifici
consistorial ■ QUIM PUIG

