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La Cambra de Comerç
presenta un estudi
socioeconòmic de L’H
L’informe planteja els reptes de futur
La Cambra de Comerç de Bar
celona ha presentat un estudi
sobre la situació socioeconòmi
ca de L’H durant el període
2001-2007 que també aborda
els principals reptes de futur.
L’estudi no té en compte l’ac
tual situació de crisi econòmica
però recull l’evolució demogrà
fica i econòmica de la ciutat, i
presenta els reptes i les recomana
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Miquel Valls i Núria Marín, a la presentació de l’estudi

cions per assolir un desenvolupa
ment equilibrat.
L’informe destaca que el Produc
te Interior Brut (PIB) de L’H ha crescut una taxa mitjana interanual del
3% en el període 2001-2007, el mateix ritme que al conjunt de Catalu
nya. D’altra banda, recomana evitar
que la recessió econòmica aturi els
projectes d’intraestructures en marxa
o planificades al municipi mitjançant

un major suport del sector públic.
De cara al futur, el president de
la Cambra de Comerç de Barcelona,
Miquel Valls, assenyala la necessitat
d’augmentar la disponibilitat de treba
lladors qualificats especialment en la
formació professional de grau mitjà.
Un altre repte són les infraestructures
i la continuació de la segona fase
del projecte de remodelació de la
Granvia. Per a Valls, “la remodelació
de la Granvia ha estat la més gran
transformació que ha viscut la ciutat i
no podem deixar que la crisi alenteixi
la segona fase amb un projecte tant
important com el BiopoL’H”.
Per la seva banda, l’alcaldessa,
Núria Marín, afirma que “la plaça
d’Europa s’acabarà, no hi ha cap
element que indiqui que s’aturi, totes
les llicències estan atorgades. Conti
nuarem amb la transformació de la
ciutat però sense oblidar la situació
econòmica complexa, que és global
però que té repercussions locals amb
noms i cognoms de persones afecta
des, per això treballem en polítiques
socials”, conclou. # p. g .

Els veïns i
l’alcaldessa
estudien més
bonificacions
per a impostos
i taxes
La Federació d’Associacions de
Veïns de L’H i l’alcaldessa, Núria
Marín, s’han reunit per avaluar la
situació econòmica actual i per
estudiar acords de cara a aprovar
unes ordenances fiscals per al
2010 ajustades a les necessi
tats de la població més desfavorida.
L’alcaldessa es va mostrar sensible a
abordar fórmules que beneficiïn els
hospitalencs amb escassa capacitat
econòmica. En aquest sentit, una
mesura imminent, ja que es posarà
en marxa aquest any 2009, serà la
d’ampliar per sobre de l’IPC real de
les bonificacions de cara al pagament
de l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI) adreçades a les famílies amb
menys recursos.
Per la seva banda, el president
de la Federació d’Associació de
Veïns, Manuel Piñar, va dir que l’en
titat coincidia amb l’Ajuntament en
la no conveniència d’efectuar una
reducció linial dels impostos, si no
en la necessitat de bonificar a qui
ho necessiti. Piñar va avançar com a
proposta la idea de buscar fórmules
de cara a l’elaboració de les orde
nances fiscals del 2010 per com
pensar els IPC aplicats a les taxes i
impostos del 2008 i el 2009. # r .
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