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L’H, sense Fons de Cooperació Local de la Generalitat

L

’Ajuntament presentarà un recurs contenciós administratiu en contra de la decisió de la
Generalitat de Catalunya de no atorgar a la
ciutat cap aportació del Fons de Cooperació Local per a l’any 2013. Després de la retallada
del 37,27% que el Govern autonòmic va fer l’any
2012 sobre la seva contribució al finançament dels
ajuntaments, ara ha decidit que el 2013 deixa un
centenar de municipis, entre ells el de L’Hospitalet,
sense aportació.
Amb un decret publicat el 27 de desembre del
2013, el Departament de Governació de la Generalitat va modificar els criteris de repartiment, que
no tenen res a veure amb els que estableix la Llei
municipal i de règim local de Catalunya i l’Estatut.
Per al 2013 s’ha tingut en compte l’increment que
ha representat per a la majoria d’ajuntaments de
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Catalunya la participació en els ingressos de l’Estat
(PIE) i per això s’ha reduït el 58% la partida del Fons
de Cooperació Local de 2013 i s’ha deixat sense
assignació 109 ajuntaments catalans, o el que és el
mateix, 5,5 milions de ciutadans.
Aquesta nova distribució s’ha aplicat sense cap
diàleg previ ni negociació amb els municipis i a quatre dies de tancar el pressupost de l’any 2013 que
ara, en el cas de L’Hospitalet, tindrà un dèficit de
733.224 euros. La situació encara és més greu si
tenim en compte que la Generalitat encara deu a la
ciutat partides del Fons de Cooperació Local del
2011 i del 2012.
Si sumem tots aquests diners als convenis i
acords signats amb el Govern autonòmic per desenvolupar projectes a la ciutat que tampoc no s’han
complert, el resultat és que la Generalitat deu més
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de 15 milions a l’Ajuntament de L’Hospitalet.
Així doncs, les retallades tornen a recaure en les
administracions més pròximes al ciutadà, les que
han de donar una solució immediata als problemes
que es plantegen a diari als municipis, agreujats per
una crisi econòmica com la que patim. La nova mesura no és equitativa ni justa, ans al contrari, és antisocial i antimunicipalista.
Els ajuntaments porten anys reclamant un finançament just i ara, la Generalitat, en lloc de donar suport als municipis, encara retalla més la seva aportació, mentre que L’Hospitalet assumeix el pagament,
en molts casos sense que li pertoqui, de les beques
de menjador escolar, les escoles bressol, l’Escola
de Música, la Llei de barris i altres programes que
l’administració autonòmica ha deixat de prestar a la
ciutat.
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Yo mujer,
yo decido

Hacia el abismo de
la independencia

Un IBI
abusiu

Pisos sense gent.
Gent sense pisos

Peor
imposible

La que sería la única promesa
cumplida de su programa electoral, es uno de los favores que
debe pagar el PP a los extremistas, con los que hizo frente común para llegar al poder.
Vemos ahora que también
tenemos como gobernantes a
esos extremistas. Y entre ellos
destaca el ministro Ruiz-Gallardón, que una vez se ha quitado
la careta de liberal, de centrista
y de moderno, propone una reforma de la ley del aborto, que
plantea requisitos que vulneran
libertades y que coartan la voluntad de la mujer para decidir qué
hacer con su vida.
Una regresión en toda regla,
que supone alejar a España con
respecto a los países más desarrollados de Europa. Pero, sobre
todo, que contiene un aspecto
que es especialmente grave: prohibir abortar en España a las mujeres que vayan a tener hijos con
malformaciones o desórdenes
genéticos graves.
Es lo que garantizaba la actual
ley. Ahora solo las más ricas lo
podrán decidir, abortando en el
extranjero, como antes...
La eliminación de estos supuestos, nos lleva a los tiempos
del nacionalcatolicismo que ya
creíamos olvidados y en los que
nos decían que “a esta vida se
viene a sufrir”. Esta última frase
resume todas la políticas puestas en marcha por el PP hasta la
fecha. Eso sí, que sufran los de
siempre.

El 9 de noviembre es la fecha indicada para la celebración del referéndum a favor de la independencia de Catalunya. CiU, ERC e
ICV-EUiA apoyan que Catalunya
pueda independizarse del resto
de España. Mientras el PSC parece estar escondido y con miedo a plantar cara a los independentistas, desde el PP decimos
de forma contundente: No a la
independencia de Catalunya. Estamos ante el mayor desafío a la
convivencia entre catalanes que
se ha hecho en democracia. Con
su enfermiza obsesión, CiU, ERC
e ICV-EUiA están provocando
confrontación entre amigos e incluso entre familias. El gobierno
central del PP no va a ceder ante
ningún tipo de chantaje contra el
estado democrático que nos hemos dotado todos los españoles.
Y en L’Hospitalet, el PP es el
único partido político que está
hablando claro contra la independencia de Catalunya. Somos
los únicos que de forma tajante
nos oponemos a esa barbaridad
a la que nos llevan CiU, ERC e
ICV-EUiA con la complicidad de
un PSC que prefiere callar y mirar para otro lado. El PP defiende
y continuará defendiendo un
L’Hospitalet que se sienta orgulloso de sus orígenes. Orgullosos de ser catalanes, andaluces,
extremeños, aragoneses o de
cualquier otro lugar de España
porque, al fin y al cabo, todos somos españoles.

L’equip de govern de L’Hospitalet
va aprovar al darrer Ple municipal el
pressupost de la ciutat i ja han decidit com i on gastar-se els diners
de tots els hospitalencs/ques.
Ens diuen que el pressupost
de L’Hospitalet per a aquest any
2014 és un pressupost social i
que té més recursos per a l’atenció directa a la ciutadania.
I nosaltres ens preguntem:
com poden dir que aquest és un
pressupost social quan una de
les grans mesures d’aquest pressupost és tornar a incrementar
l’impost de béns i immobles (IBI)?
Des de CiU no veiem raonable
que en una ciutat treballadora
com és L’Hospitalet (on moltes
famílies s’han vist afectades pels
efectes de la crisi econòmica)
es torni a incrementar aquest
impost. No podem acceptar que
en només dos anys l’equip de
govern hagi incrementat l’IBI més
d’un 24%. No ho podem acceptar perquè, simplement, creiem
que és abusiu.
Creiem que l’equip de govern
no pot incrementar tan exageradament l’IBI en aquests moments
per respecte a les famílies que ho
estan passant malament i perquè
les prestacions que rep la ciutadania a canvi no són correctes.
L’equip de govern no pot tornar a incrementar l’IBI mentre
continua de braços creuats davant dels problemes crònics d’aquesta ciutat: manca de neteja, inseguretat ciutadana i incivisme.

Al proper Ple municipal presentarem, a proposta de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, una
moció per tal que l’Ajuntament sancioni els bancs i les caixes d’es
talvi, així com d’altres grans empreses que tinguin pisos buits per
un període superior als dos anys,
tal com estableix la Llei del dret a
l‘habitatge de Catalunya.
En un moment en el qual al nostre país s’executen una mitjana de
48 desnonaments diaris per execució hipotecària, i després del
rebuig del govern del PP a la ILP
per la dació en pagament, és el
moment que els ajuntaments fem
front comú amb la societat civil
per defensar el dret a l’habitatge
contra els interessos econòmics
de la banca i la complicitat dels
governs de Madrid i de Catalunya.
Perquè és del tot inacceptable
que, mentre que s’han destinat
quantitats immorals de diners
públics per rescatar d’una manera
o d’altra la banca, no s’hagi fet
absolutament res per mobilitzar
la ingent quantitat de pisos buits
que es troben a les seves mans.
És per tot això, que a la nostra
ciutat, i a partir del proper del dia
29, l’Ajuntament obrirà un nou
front contra aquelles entitats que
no posin els seus habitatges al
servei d’un dret constitucional elemental. Sabem que no serà un ca
mí fàcil, ens trobarem segurament
amb molts entrebancs administratius però estem convençuts
que entre tots ho aconseguirem.
#sisepuede

Si no teníamos suficiente con las
subidas de impuestos del PP y los
recortes salvajes de CiU, el Ayuntamiento de L’Hospitalet gobernado por PSC e ICV-EUiA ha decidido subirnos los impuestos de
forma brutal para el próximo año.
Suben prácticamente todos
los impuestos, alguno más del
20%, aunque el que más nos
alarma es la nueva subida del IBI.
PSC e ICV-EUiA han subido el
IBI más de un 26% en 2 años,
algo inmoral en estos momentos
de crisis y que lo único que hace
es ahogar aún más a la clase
trabajadora de L’Hospitalet.
Mientras siguen subiendo los
impuestos a los vecinos de forma
indiscriminada, el Ayuntamiento
destinará más de 300.000 euros a otros países, continuarán
derrochando en proyectos de integración para inmigrantes que
de nada han servido, continuarán
subvencionando a asociaciones
políticamente vinculadas a ellos
y pagando sueldos desmesurados a asesores puestos a dedo
de cuestionable utilidad.
Plataforma ha propuesto re
bajar el IBI un 10% y congelar varios impuestos municipales, re
ducir sueldos de políticos y ase
sores, y aumentar las tasas a los
bancos. Propuestas rechazadas
por ICV-EUiA y PSC, que siguen demostrando que su única
preocupación es mantenerse en
el poder y las necesidades de los
ciudadanos de L’Hospitalet les
son totalmente indiferentes.
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