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El pressupost més complex

L

’Ajuntament de L’Hospitalet ha aprovat
per aquest 2012 el pressupost municipal
més complex de les darreres dècades.
D’una banda, s’enfronta a una disminució d’ingressos i a una reducció de les transferències d’altres administracions. D’una altra, la
ciutadania està patint les conseqüències de la
crisi i demana més ajudes.
Això fa que L’Hospitalet hagi elaborat un pressupost de 200 milions d’euros incloses les inversions,
mentre que el 2011, els comptes va pujar 185,7 milions i les inversions van ser de 25 milions. La
diferència aquest exercici es troba en la despe
sa corrent, que ha augmentat un 4,13% fins als
193,36 milions d’euros, precisament per fer front
a les demandes ciutadanes. Aquests diners aniran destinats a les prioritats que marquen els
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comptes municipals per al 2012: política econòmica i foment de l’ocupació; seguretat, civisme
i convivència; educació, i serveis socials bàsics.
Per exemple, el Servei d’Atenció Domiciliària per a
persones dependents ha incrementat el seu pressupost un 35% fins als 5,6 milions d’euros, les
ajudes socials bàsiques a les famílies disposen
d’1,1 milions, un 94% més que el 2011, i a educació es destinen 10,8 milions d’euros, en bona
part reservats a les escoles bressol, on també
s’ha hagut d’apujar el preu públic arran de la retallada aplicada per la Generalitat.
Per incrementar aquestes partides amb una previsió d’ingressos a la baixa, l’Ajuntament ha hagut
d’elaborar un pla d’austeritat retallant despeses
en protocol, publicitat i premsa, redimensionant
els mitjans de comunicació municipals –la televi-
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sió va deixar d’emetre l’1 de gener–, apujant l’IBI
de forma moderada –situació que no es donava
des del 1999– i creant noves taxes, com les que
graven la tinença de gossos perillosos.
No quedaven gaires opcions. L’any 2010 es va
tancar amb un saldo negatiu de -2,9 milions d’euros i les normes europees no permeten endeuta
ments. Per tot això, aquest és potser el pressupost
més complex que ha fet el consistori en la recuperada democràcia. Augmenta la despesa corrent per prioritzar els serveis que considera de primer ordre i evitar que cap ciutadà no caigui del sistema; deixa enrere altres prestacions que en un
moment de crisi no considera bàsiques, i controla la despesa per evitar haver d’incrementar el
deute per fer front a les necessitats bàsiques. Un
autèntic trencaclosques.
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Presupuesto
responsable

Hipócritas y
traidores

Pressupost
irresponsable

Govern nou,
mesures velles

Ni un ruido
más

El Ayuntamiento es consciente
de la actual situación de crisis.
Desde que ésta comenzó estamos al lado de la gente, con un
profundo compromiso hacia los
más vulnerables. Durante los últimos años, los Presupuestos han
dedicado más de la mitad del
gasto a políticas dirigidas a ayudar a las personas con necesidades, al igual que los aprobados
para el 2012.
Pese a los recortes previstos
en las aportaciones del Estado y
de la Generalitat, seguimos comprometidos con continuar mejorando los servicios públicos y la
atención a la ciudadanía, sin dejar
de ser rigurosos en el gasto público. Así, se ha incluido un Plan
de Austeridad que prevé me
didas de contención y mejora de
gestión del gasto.
Es por todo ello que, para el
presente ejercicio, las cuentas se
basan en un incremento moderado de la presión fiscal y han sido
elaboradas priorizando las políticas de promoción económica y
ocupación, las dirigidas a velar
por la seguridad, la convivencia y el civismo, manteniendo el
esfuerzo en aquellos programas
que garantizan la igualdad de
oportunidades para todos. Algunos de estos servicios públicos
son la ayuda domiciliaria a nuestros mayores, las tele-alarmas o
las guarderías, a los que en total
se dedicarán más del 60% del
total del Presupuesto aprobado.

Demagogos, hipócritas y traidores. Con estas duras palabras se
dirigió en el pleno de diciembre la
Federación de Asociaciones de
Vecinos de L’Hospitalet a ICVEUiA. El motivo es que ICV-EUiA
siempre ha defendido el mantenimiento de los servicios públicos
y criticado cualquier medida que
suponga despidos de trabaja
dores.
Sin embargo, en el pleno del
mes de diciembre ICV-EUiA apoyó la supresión del servicio público de TV local, el recorte del servicio público de radio municipal
y el despido de 40 trabajadores.
ICV-EUiA son los responsables
de esos recortes y despidos, ya
que el PSC gobierna en minoría
en la ciudad y dependen de ellos
para gobernar. Por tanto, podían
haberlo impedido.
A partir de ahora, ICV-EUiA
ya no puede criticar ni los recor
tes de servicios públicos ni las
políticas neoliberales que, según
ellos, provocan nuevos despidos.
Hoy ya no existe el servicio
público de TV de l’Hospitalet,
hoy ya no existen muchos programas de la radio municipal, hoy
40 familias están en la cola del
paro gracias a ICV-EUiA. Es la
primera vez que la Federación de
Asociaciones de Vecinos de la
ciudad utiliza términos tan duros.
ICV-EUiA debería reflexionar si
es antes el sillón o los ideales.

Sembla que tothom coincideix
a afirmar que aquest any serà
un any difícil. I això, quan tot just
n’acabem un que no ha estat
gens fàcil, es fa difícil d’assumir.
Per desgràcia, la situació en la
qual ens trobem requereix dur a
terme mesures que tot i ser necessàries deixen un cert regust
amarg a la boca, tant per qui les
ha d’aplicar com per qui les rep.
Cal que aquestes mesures,
que demanen un esforç col·lec
tiu, s’hagin analitzat detingudament ja que de res serveix aplicar
mesures dures sense comptar
amb un pla d’ajust i de control de
la despesa.
I això, lamentablement, és el
que passa a L’Hospitalet. L’equip
de govern de la ciutat acaba de
tancar la seva televisió com a
mesura d’estalvi però, en canvi,
ens ha presentat un pressupost superior al de l’any passat
(rep resenta un increment de
l’11,305%, mesura impensable i
irresponsable en temps de crisi),
que se sustenta en crèdits (que
després haurem de retornar),
que fa una previsió d’ingressos
i despeses totalment fictícia i
en el qual no es defineixen els
objectius.
Per tant, tot fa predir que
aquest tancament serà el primer
sacrifici de la ciutat i que després
en vindran més. Per què? Doncs,
perquè continuen gestionant els
recursos com si la crisi no existís.

Mariano Rajoy s’ha estrenat receptant més dosi de la mateixa
medicina que està portant el país
al col·lapse. Diu que el seu model
és el govern dels millors de Mas. I
a Catalunya, ja sabem de sobres
el que això significa: retallades
en sanitat i educació, supressió
d’impostos a les classes altes,
reducció de les prestacions socials i deute amb els Ajuntaments.
Cal recordar que la Generalitat
deu a l’Ajuntament de L’Hospitalet prop de 17 milions d’euros,
1,2 corresponent a l’escolarització dels nostres infants el curs
2010-2011.
És a dir, més crisi, atur, precarietat i desballestament de l’Estat
del Benestar. Rajoy ha apujat els
impostos, decretant la pujada de
l’IRPF, que afecta les rendes de
les classes populars i mitjanes,
però no ha tocat les rendes altes
ni el frau fiscal, que és on està
amagat el benefici acumulat dels
anys de bonança econòmica.
A més a més, ha xifrat l’ajust
en 40.000 milions d’euros i ultima una reforma laboral que pretén precaritzar, encara més, les
relacions laborals ja que elimina
el principi de negociació col·lec
tiva, un any i mig després del fracàs de l’anterior, oblidant que
els països que aguanten millor
la crisi són els que tenen unes
millors condicions laborals com
Alemanya o França.

Llegar a casa y poder descansar
tranquilamente sin que ningún
rui
do molesto perturbe nuestro
des
canso se está convirtiendo en una misión imposible en
L’Hospitalet. Cada día son más
los vecinos que se dirigen a nosotros para quejarse de los bares
y locales que incumplen la normativa de ruidos, de sus veci
nos molestos y de las fiestas en
pisos que ciertos colectivos organizan hasta altas horas de la
madrugada.
No podemos consentir que el
derecho al descanso sea constantemente pisoteado por algunos locales y por incívicos que
además no suelen ser sancionados. El Ayuntamiento maquilla la
situación llevando a los vecinos
afectados a un proceso de mediación en el que generalmente
no se soluciona nada.
Por esa razón desde Plataforma per Catalunya reclamamos tolerancia cero con el incivismo. Los
locales que no respeten el des
canso de los vecinos deben hacer frente a sanciones más duras
y a su inmediato cierre si persisten las molestias. Reclamamos
también más mano dura contra
aquellos incívicos que organicen
fiestas en pisos con la música a
todo volumen en horas de descanso.
Desde PxC trabajamos para
que los hogares sean nuestro lugar de descanso y no conviertan
nuestras noches en una constante tortura.
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