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La imposició de l’apujada de l’IBI

L

’Impost de Béns Immobles, el més impor
tant dels municipis, s’apujarà aquest any a
L’Hospitalet un 18% per decisió unilateral
del Govern central. En un acord insòlit que
vulnera l’autonomia municipal, l’Estat ha decidit
per decret que tots aquells municipis que no hagin
fet la revisió cadastral en els darrers 10 anys hau
ran d’apujar l’IBI un 10%. I en cas que els corres
ponents plens municipals haguessin aprovat alguna apujada d’aquest tribut amb anterioritat a la
decisió del nou govern del PP, les dues s’han de
sumar de forma obligatòria.
A L’Hospitalet, la darrera revisió cadastral es
va aplicar l’any 2000. Quan el 2010 va arribar el
moment de fer la següent perquè entrés en vigor
el 2011, el govern municipal va decidir que la si
tuació econòmica no era la millor per fer una revi
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sió que faria apujar el rebut de l’IBI en moments
de dificultat econòmica per a la ciutadania. Però
aquesta decisió no ha servit de res perquè ara
haurem d’abonar un augment proper al 20%.
L’Ajuntament estava disposat a retirar l’incre
ment del 8% que havia aprovat per aquest 2012
abans de saber que el Govern central tiraria pel
dret amb un nou augment, però ha rebut la nega
tiva per resposta. Per què?
És cert que les finances dels ajuntaments no
passen pel millor moment. Si feia anys que dema
naven un finançament que s’ajustés a les seves necessitats, ara la caiguda d’ingressos i de les transferències d’altres administracions, i les retallades
que aplica la Generalitat sobre els convenis ja signats, han agreujat la seva situació. Tot i això, l’al
caldessa de L’Hospitalet afirma en una entrevis
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ta que publica L’HOSPITALET en aquesta edició
que amb un increment del 8% seria suficient per
sanejar les arques municipals. Per quin motiu
no es pot anul·lar una de les dues apujades de
l’IBI?
L’única explicació és que el Govern central
tingui previst reduir les transferències que ha de
fer efectives als ajuntaments i pensi compensar
així la reducció d’ingressos que aquests patiran.
D’una forma o d’una altra, la ciutadania és la que
surt perjudicada. Ha de patir un augment de la
pressió fiscal davant l’única alternativa d’haver de
renunciar als serveis que presten les administra
cions, uns serveis que els ajuntaments no podran
seguir garantint si continuen sent la ventafocs de
les administracions pel que fa al repartiment de la
recaptació en impostos.
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El recetazo

L’H: Otro
escándalo

Qüestió
de voluntat

PP-CIU: el pacte
de les tisores

Unas dudas

No le bastaban al gobierno de
CiU los numerosos recortes en
sanidad, ampliar las listas de es
pera y cerrar ambulatorios en Ca
talunya –como el de Bellvitge en
L’Hos
pitalet–, sino que además,
a partir de junio, también nos va a
salir más caro ponernos enfermos.
Este mismo gobierno que,
con la ayuda del PP, benefició a
los más ricos suprimiendo el im
puesto de sucesiones, ha tenido
la ocurrencia de establecer un
impuesto sobre la mala salud, por
la cual el enfermo ha de pagar un
euro por cada receta.
Con la excusa de ahorrar, en
realidad esta medida no tiene
otro objetivo que recaudar dinero
y además, aprovechando la crisis
económica, continuar machacan
do uno de los pilares del Estado
del Bienestar: la sanidad.
Da lo mismo si el enfermo es
un directivo de una gran empre
sa, un parado o un jubilado que
cobra la pensión mínima, todos
tienen que pagar 1 euro por re
ceta. Hasta con nuestra salud,
hacen negocio los de siempre.
Empiezan por desacreditar la
sanidad pública, luego querrán
que nos hagamos socios de una
mutua.
Los que se puedan pagar la
mutua privada y las medicinas,
tendrán salud. Los que estemos
en la sanidad pública nos tendre
mos que cuidar mucho.
Para que luego digan que es
lo mismo un gobierno de izquier
das que de derechas.

El gobierno de L’H formado por
PSC e ICV-EUiA es una fuente
de escándalos. Hemos descu
bierto que se han pagado 23.050
euros por el mantenimiento de
las webs de los mercados mu
ni
ci
pales y estas no funcionan.
¿Quién se ha quedado con el
dinero?
En julio de 2011 se aprobó un
gasto de 23.050 € para el man
tenimiento de las webs de los
mercados durante 2011 y 2012.
Según el pliego de condiciones
deben ser un instrumento de di
fusión de la actividad comercial
y la comercialización de produc
tos. Pero si un ciudadano intenta
darse de alta en la web no puede
hacerlo ya que necesita una
contraseña que nunca te envían.
Las noticias que aparecen en las
webs son de 2007, la página
principal de cada mercado es la
misma y todas tienen las mismas
recetas que son un corta y pega
de otras webs, las fotografías de
las paradas están desfasadas.
Con el dinero público se ha
pagado por un mantenimiento
que no se ha hecho y el respon
sable es el gobierno municipal.
El punto 6 del Pliego de Con
diciones firmado en marzo de
2011 dice que el Ayuntamiento
mediante el Área de Promoción
Económica y la empresa adjudi
cataria crearán una comisión
técnica de seguimiento de las
webs que se reunirá cada mes.
¿Qué han hecho desde marzo de
2011? Que devuelvan el dinero.

Fa uns dies us informàvem a tra
vés d’aquest espai que des de
CiU L’Hospitalet presentàvem
una moció al Ple de L’Hospitalet
(del 27 de març) demanant la simplificació i l’agilització de l’admi
nistració local.
El nostre objectiu era simpli
ficar els tràmits administratius
de la ciutat i fer-los més àgils.
D’aquesta manera, aconseguíem
que L’Hospitalet fos una ciutat
atractiva per als emprenedors i,
per tant, niu de noves empreses.
Aconseguíem, també, que s’in
troduïssin nous elements d’aus
teritat i eficiència en la despesa
pública, els quals, no cal dir-ho,
són indispensables.
Però, lamentablement, l’equip
de govern de L’Hospitalet (PSC
i ICV-EUiA) no comparteix el
nostre objectiu i ha votat en con
tra de la moció. Han tancat així
la porta a una possible millora i
a un més que possible progrés.
Sempre és greu que l’adminis
tració es negui a ser més efi
cient i eficaç però que ho faci en
aquests moments és, senzilla
ment, dramàtic.
L’administració no ha de ser
mai un entrebanc per a la ciuta
dania. Ha de ser-ne un aliat. Es
perem que l’equip de govern re
capaciti i es decideixi a estudiar
i a aplicar mesures que permetin
oferir un millor servei als ciuta
dans a menys cost. Però, és clar,
tot això ja és qüestió de voluntat
i, de moment, ja han demostrat
que no en tenen.

Un dia després que la vaga ge
neral tingués un seguiment ma
joritari a tot l’Estat, Rajoy va pre
sentar els pressupostos per al
2012: més retallades, més atur,
més pobresa, una nova clau de
volta contra la classe treballa
dora.
Més de vint-i-set mil milions
d’euros, l’ajust més gran de la
nostra història. Ortodòxia ide
ològica, cauen els de sempre.
Retallades pràcticament imper
ceptibles en Defensa i un gran
ajustament de les polítiques so
cials. La lluita contra l’atur i l’ajut
a la dependència les principals
víctimes; els que no paguen a
Hisenda, indultats. Una vergonya
i una inmoralitat que s’hagi apujat
l’IRPF a treballadors i pensionis
tes i es faci una amnistia fiscal al
diner negre dels que han provo
cat la crisi.
Rajoy s’inspira en Artur Mas
a donar als rics el que li pren als
pobres. Amb el suport del PP,
CIU tanca ambulatoris, més de
300 llits a l’Hospital de Bellvitge, transfereix pacients a la pri
vada, redueix aportació a les
escoles bressol i a les beques de
menjador de L’Hospitalet. Amb
el suport de CIU, el PP aprovà la
reforma laboral i segurament els
pressupostos. Quan s’apropin
les eleccions, s’esbatussaran
per les banderes, però mentre
governen, cap dels dos dubta de
quin és dels seus, ni Espanya,
ni Catalunya: els poderosos, els
d’aquí i els d’allà.

Desde hace ya un tiempo me asaltan las dudas de cómo puede ser
que veamos muchas veces restaurantes chinos ubicados en enormes locales y vacíos completamen
te de clientela; dudas sobre cómo
puede haber kebabs con 5 per
sonas atendiendo y ningún cliente
sentado en las mesas; y dudas so
bre locutorios en los que nadie en
tra a llamar pero sí hay un continuo
trasiego de gente que se para en
ellos y pasa ahí gran parte del día.
La duda es obvia: ¿Cómo pue
den sobrevivir estos negocios con
tantos costes y tan poca clientela?
¿Hay algo más detrás de estos
negocios? ¿Serán tapaderas de
otras actividades? ¿Reciben su
ficientes inspecciones por parte
de las autoridades?,¿Respetan la
normativa en cuanto a contrata
ción de personal?
Quizá tienen algún método secreto que los comerciantes de
aquí desconocemos y que les
permite mantener esos enormes
locales abiertos sin apenas clien
tes o quizá es que son más listos
y trabajadores que nuestros co
merciantes (como algunos quieren hacernos creer). Sinceramen
te lo dudo.
Por eso, desde Plataforma
per Catalunya, reclamamos más
controles sanitarios, controles de
personal y control de las activida
des de esta clase de comercios y
su cierre inmediato si no cumplen
con las mismas normativas que se
le exige al comercio tradicional en
nuestra ciudad.
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