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L’H aposta per seguir invertint durant el 2014

L

es paraules més repetides des de fa un parell
d’anys en totes les converses són retallades,
ajustos, reformes, reduccions, en definitiva,
menys diners per a tot. Davant aquesta situació que ha convertit la nostra economia en un cercle viciós entre reducció d’inversions, falta de llocs
de treball, caiguda del consum i necessitats socials
peremptòries, L’Hospitalet ha fet un pas endavant
amb un pressupost per al 2014 que manté els serveis d’atenció a les persones i les inversions.
Els comptes, que han de passar pel Ple municipal el 20 de desembre, pugen 218 milions d’euros, un 7,73% més que els del 2013. El 68% de la
despesa es concentra en els programes de benestar, famílies i persones dependents, educació, promoció econòmica, seguretat i convivència, manteniment de l’espai públic, cultura, joventut i esports.
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Tots aquests capítols veuen augmentat el seu pressupost per donar resposta a les famílies amb menys
recursos, millorar l’espai públic i fer programes per
fomentar l’ocupació i la competitivitat de les empreses. A tall d’exemple, per atenció primària a les famílies i a les persones depenents es destinen 2,4
milions, i per a la neteja viària, 1,17 milions.
Per contra, les aportacions de la resta d’administracions, principalment l’Estat i la Generalitat, continuen baixant. El Govern central aportarà el 2014
a L’Hospitalet 2,5 milions menys i la Generalitat ha
reduït el finançament de programes educatius com
les escoles bressol i deu a l’Ajuntament 13,7 milions
d’euros. I així, els comptes no surten.
L’Hospitalet, com tots els ajuntaments, està subjecte a la Llei d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera que obliga a elaborar uns pressupos-
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tos sostenibles que equilibrin despeses i ingressos.
Per tant, si la prioritat del Govern municipal és donar suport a les persones amb dificultats i seguir
invertint als barris, amb projectes com el Complex
Esportiu el Gornal o el servei per a infants i joves
de l’antic cinema Romero, i si les aportacions d’altres administracions continuen baixant, l’única forma d’aconseguir-ho és augmentant els ingressos
propis, que sostenen el 58% del pressupost municipal. Per això, l’apujada del tipus impositiu de l’IBI
que suposarà per a la major part de contribuents un
increment d’entre 11 i 16 euros anuals. Però aquí
tampoc no es deixen de banda els que tenen menys
recursos i ja s’han aprovat els ajuts per pagar l’impost amb nous requisits perquè les subvencions arribin a més població. La qüestió és que, tot i la crisi,
la ciutat no s’aturi.
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La Navidad
más solidaria

CiU y ERC contra
L’Hospitalet

El dia de la
marmota

Un desafiament
a les retallades

De proyecto
a realidad

Las luces adornando las calles,
la cantinela de los niños de San
Ildefonso o el bullicio de la gente
haciendo las compras navideñas,
nos recuerdan que estamos en
esas fechas tan especiales, sobre todo para los más peques.
Este año, L’Hospitalet ofrece
muchísimas actividades navideñas para grandes y pequeños.
Además, quiere hacer especial
hincapié en ayudar a nuestro
comercio local. Recuerda, que
comprando aquí, ayudas a sus
comerciantes, a tu barrio y a tu
ciudad. Sin salir de L’Hospitalet
encontrarás de todo con la mejor
relación calidad-precio.
Pero este año, además, te
pedimos un compromiso con las
personas que peor lo están pasando, a quienes los recortes de
los gobiernos de derechas, están
dejando en la cuneta.
En colaboración con la Cruz
Roja y el Banco de Alimentos,
queremos hacer la mayor recogida de alimentos jamás hecha en
L’Hospitalet. Con la solidaridad
de todos y la ayuda de las entidades de la ciudad, seguro que
lo conseguimos.
Encontrareis información en
concejalías y medios de comu
nicación sobre qué tipo de alimentos y dónde se efectúa la
recogida. Toda ayuda, por poca
que sea, es importante y la situación actual, de verdad que la
requiere...
Os deseamos felices fiestas y
un mejor año 2014.

En los próximos presupuestos de
la Generalitat CiU con el apoyo
de ERC castiga a L’Hospitalet.
Para CiU y ERC Hospitalet no es
una prioridad. Para CiU y ERC
las necesidades de los ciudada
nos de L’Hospitalet no son importantes. El gobierno de CiU con el
apoyo de ERC va a destinar 10,6
millones de euros a la consulta
independentista de Catalunya en
lugar de destinar ese dinero a la
construcción de escuelas infantiles de 0-3 años que faltan en los
barrios de Collblanc, Sant Josep
o Bellvitge.
El gobierno de CiU con el
apoyo de ERC prefiere destinar
2,6 millones de euros a gastos
de organización diplomática en
el exterior, en lugar de dedicarlos
a la rehabilitación de colegios
de L’Hospitalet como el Bernat
Metge, el Busquet i Punset, el
Frederic Mistral, el Joaquim Ruyra
o el Milagros Consarnau. Mientras CiU y ERC gastarán otros
2,2 millones de euros en sus
embajadas, se niegan a poner en
funcionamiento un nuevo CAP en
el barrio de la Florida.
Para CiU y ERC tú no eres importante. Por eso prefieren gastar
tu dinero en el proceso independentista antes que destinarlo a
escuelas, guarderías, sanidad
que tanta falta hace en la ciudad.
Y que no te engañen, la culpa ni
es del Gobierno central ni de España. Los únicos culpables son
CiU y ERC.

Recordeu aquella pel·lícula on el
seu protagonista estava atrapat en
el temps i torna a viure, cada dia,
el mateix dia? No teniu la sensació que, com a ciutadans de L’H,
ens passa una mica el mateix? No
esteu cansats que els problemes
de la nostra ciutat siguin, cada dia i
invariablement, els mateixos?
Aquesta és, si més no, la sensació que tenim a CiU ja que
veiem com, dia rere dia i any rere
any, les queixes que ens fan arribar els hospitalencs són sempre
sobre els mateixos problemes: la
inseguretat, l’incivisme i la manca
de neteja. Davant d’aquesta allau
de queixes nosaltres presentem
diverses i nombroses iniciatives
demanant que s’actuï amb urgència davant d’aquests problemes
que tant afecten la qualitat de vida
dels nostres ciutadans.
Tanmateix, l’equip de govern
sembla que viu en una realitat
paral·lela i el que per a nosaltres
són problemes que cal solucionar amb urgència, per a ells són
només meres anècdotes o no
existeixen. Així, ens trobem que
segons l’equip de govern vivim en
una ciutat molt segura, molt cívica
i extremadament neta. Curiós, oi?
Esperem que l’esperit nadalenc arribi fins als despatxos de
l’equip de govern i els ajudi a
prendre consciència de tot el
que s’està jugant aquesta ciutat
i deixin de rumiar excuses sota
les quals amagar els problemes i
es posin, d’una vegada, a solucionar-los.

En la redacció del pressupost, el
Govern de la ciutat ha decidit fer
front a les retallades incrementant
el pressupost municipal per trencar la inèrcia dictada per la troica
europea i seguida pels governs
del PP i CiU. El govern de l’Estat
redueix en més de 2 milions i mig
les seves aportacions a la ciutat i
la Generalitat acumula ja un deute de 13 milions d’euros amb la
nostra ciutat. El cas més significatiu el trobem en el finançament
de les escoles bressol. Ha passat
dels 1.800 euros per plaça i any
quan va arribar CiU al Govern, als
466 que el 2013 pagarà la Diputació, sent el seu finançament
per a 2014 tota una incògnita. La
Generalitat ens convida a tancar o
privatitzar les llars d’infants municipals, però a L’Hospitalet assumirem íntegrament el deute generat
pel govern d’Artur Mas, mantenint
el compromís amb l’educació pública de 0 a 3 anys.
Hi havia dues opcions: o plegar-se a les retallades o combatre-les, incrementant els ingressos. Encara que no ha estat una
decisió fàcil, hem optat per la segona opció. L’apujada de l’IBI, una
mitjana d’uns 16 euros anuals, i la
racionalització de despeses, ens
permetran mantenir els serveis
municipals i incrementar la despesa social. Tot plegat, establint
bonificacions perquè les famílies
amb ingressos inferiors a 995 euros no pateixin l’apujada d’ingressos. Contra la crisi, la fortalesa
d’allò col·lectiu: la solidaritat.

Plataforma per Catalunya ha
pues
to en marcha la campaña
Cap nen de casa sense joguina
de cara a la Navidad. El objetivo
de esta iniciativa es apadrinar la
carta a los Reyes Magos de los
niños de familias españolas que
tengan dificultades económicas
ante la situación de crisis que estamos atravesando.
Somos conscientes de que
los tres reyes magos de Oriente
lo tendrán complicado para hacer llegar juguetes a todos los
pequeños, y por eso Plataforma
per Catalunya ayudará en varias
ciudades de Catalunya, entre
ellas L’Hospitalet, a que los niños puedan ser partícipes de la
magia de la Navidad y nunca les
falte una sonrisa en estas fechas
tan especiales para ellos.
Si es vuestro caso o conocéis
alguna familia que pueda beneficiarse de esta iniciativa estaremos encantados de atenderos a
través del teléfono 93.403.29.93
o del email hospitalet@pxcatalunya.com.
Con esta campaña desde
Plataforma per Catalunya queremos continuar transformando
nuestro proyecto político en
realidad; en iniciativas concretas
y palpables, más allá de la palabrería de otros, para ayudar a las
familias españolas a amortiguar
las estrecheces de una crisis a
la que nos han llevado los gobernantes y la banca y que ahora
nos hacen pagar en forma de
más impuestos y recortes.
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