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L’austeritat ben emprada

E

l pressupost de l’Ajuntament de L’Hospi
talet per a l’any 2013 posa de manifest
com les retallades ben aplicades poden
suposar un benefici per a tot un col·lectiu,
en aquest cas, per a la ciutat. La rebaixa del cost del
capítol de personal i la reducció de les despeses
de l’endeutament, és a dir, interessos i amortitza
cions, han fet que el Consistori estalviï 5,4 milions
d’euros que aniran a parar a programes i actuaci
ons d’efecte directe sobre la ciutadania. Aquí es
troba el pressupost destinat a educació, que no
només compensa la davallada de les aportacions
de la Generalitat, sinó que també incrementa la
quantitat de l’any passat en un 1,7%. O el cas
dels programes de benestar i família que també
s’apugen, en especial les ajudes a famílies d’aten
ció primària, que s’han incrementat un 45,8%, o

PSC
Francesc J.
Belver
Portaveu

el que és el mateix, 511.000 euros. O les beques
de menjador que l’Ajuntament avançarà al Consell
Comarcal. O la pujada dels programes de foment
de l’ocupació que supera el 2%. O l’increment de
l’1% en les actuacions de seguretat i convivèn
cia. Són només exemples de com l’austeritat no
té perquè ser una política negativa.
En total, el pressupost municipal del 2012 és
de 202,35 milions d’euros, només un 1,8% su
perior al d’aquest any si tenim en compte que el
capítol d’inversions també s’ha apujat de forma
considerable de 6,63 milions el 2012 a 9,3 mi
lions el 2013.
Els comptes municipals segueixen els mateixos
eixos que marquen el Pla d’actuació municipal
que ha elaborat el Govern, format per PSC i ICVEUiA: mantenir la ciutat cohesionada i els serveis
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públics de qualitat que han acompanyat la ciutat
durant la seva transformació urbanística. Per això,
el Pla d’actuació que desplegarà el Govern fins
al 2015 incidirà a dinamitzar l’activitat econòmica
per ajudar a crear ocupació, consolidar els serveis
municipals, millorar la seguretat i la convivència,
millorar l’espai públic, la sostenibilitat i l’accés a
l’habitatge, i fer de l’Ajuntament una administració
més propera a la ciutadania.
Són moments d’incertesa per a la ciutadania i
també per a les administracions, i les previsions
han de fer-se amb sentit comú i prudència, però
sempre mantenint les prioritats, en aquest cas,
els programes que donen servei directe als ciu
tadans, i retallar d’aquelles partides que poden
reduir-se sense que això incideixi en la qualitat
del servei.
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L’Hospitalet,
lo primero

19.541 Gracias

Bon Nadal i
feliç 2013!

Una altra estafa
de Rajoy

Collblanc

En los Presupuestos del Estado
para 2013 había desaparecido
la partida que ha permitido a mu
chos vecinos de distintos barrios
de nuestra ciudad mejorar sus
viviendas y comunidades, tras las
molestias sufridas por las obras
del AVE.
Se da, además, la circunstan
cia de que muchas comunidades
han adelantado el dinero de las
obras realizadas, esperando el
dinero del Estado que ahora es
taba en peligro.
Para evitarlo, la alcaldesa Nú
ria Marín, convocó a los porta
voces de todos los partidos políticos representados en el Ayun
tamiento, para reclamar al Go
bierno de España que la partida
se mantuviese. Finalmente se ha
logrado mantener y los vecinos
podrán cobrar lo adelantado y
finalizar sus obras.
Fue un logro de todos los par
tidos del Consistorio, aunque el
PP quisiera apuntarse, él solo, el
mérito en medio de la campaña
electoral.
Pero pese a todo, no debe
mos olvidar que el Estado sigue
debiendo 2 millones de € a los
vecinos. Dinero que el Ayunta
miento vigilará que se haga efec
tivo.
Es la segunda vez que, el
Ayuntamiento de L’Hospitalet,
debe reclamar lo que le pertene
ce a los vecinos desde que Ra
joy llegó al Gobierno de España
hace un año. Esperemos que
sea la última.

El 25 de noviembre se celebraron
elecciones autonómicas en Ca
taluña. Unas elecciones muy im
portantes donde nos jugábamos
nuestro futuro. Los que apostaron
por la independencia, como CiU,
se llevaron un fracaso estrepito
so perdiendo 12 diputados y los
que no se aclaraban como el PSC
también sufrieron una gran derrota
pasando de 28 a 20 diputados.
El PP que apostó de forma cla
ra por el rechazo a la independen
cia de Cataluña no sólo aumentó
un diputado más pasando de 19
a 20 sino que hemos logrado el
mejor resultado de nuestra his
toria en Cataluña. En L’Hospitalet
CiU se ha hundido pasando de
23.170 votos en las elecciones
autonómicas de 2010 a 15.931.
Los ciudadanos de L’Hospitalet le
han dicho no a CiU. El PSC tam
bién ha perdido votos en la ciudad
y continua en su caída libre. El PP
ha pasado de 15.889 a 19.541
votos. Nos hemos convertido por
primera vez en la segunda fuerza
política en la ciudad. Ya lo éramos
en las elecciones municipales y
ahora también en las elecciones
autonómicas.
Los ciudadanos cada vez más
confían en el PP. Gracias a ti
juntos estamos haciendo historia
en la ciudad. Continuaremos tra
bajando para mejorar la ciudad
y la calidad de vida de nuestros
ciudadanos para que al igual que
en Badalona y Castelldefels tam
bién en L’Hospitalet haya un buen
gobierno del PP. 19.541 gracias.

L’arbre, a punt. El pessebre, mun
tat, i el tió, ben alimentat. Tot està
preparat per gaudir del Nadal
per
què, davant dels moments
complicats que ens ha portat
aquest any 2012, cal aprofi
tar al màxim els bons moments.
Aquest any els Reis també s’han
hagut d’estrènyer el cinturó i el
menú d’aquestes festes serà del
més auster que recordem però
això no ens ha de fer oblidar què
signifiquen aquestes festes.
Aquests són dies per passar
en família, per aprofitar aquells
petits moments que durant el
nostre dia a dia se’ns passen per
alt i per aprendre a valorar aque
lles petites coses que abans, en
tre regals i més regals, passaven
desapercebudes. Aprofitem els
últims dies del 2012 i agafem
forces per afrontar aquest nou
any, el 2013, que sembla que
serà intens i transcendental.
Vivim un dels moments més
importants de la nostra histò
ria com a país. Aquest 2013
el comencem amb l’impuls i la
força de saber que som molts els
que volem que Catalunya tingui
un estat propi, que som molts
els que sabem que això ens
garanteix viure millor. El resultat
d’aquestes darreres eleccions
ens ha servit per agafar l’embran
zida necessària per fer el llarg
camí que tenim al davant. Ara és
el moment que tots aquells par
tits que compartim l’objectiu de
país fem pinya. Hi ha tot un poble
que confia en nosaltres.

Rajoy ens ha tornat a mentir. Ja no
és novetat, però no deixa de ser
intolerable. En aquesta ocasió han
estat els pensionistes. Ha tardat
dos mesos a contradir-se a si ma
teix i riure’s de tots els ciutadans,
del Ple de Congrés i dels pensi
onistes en particular. El passat
30 d’octubre el Congrés dels Di
putats va aprovar per unanimitat,
amb els vots del PP, una moció
del grup d’Izquierda Plural, que
instava al govern a revaloritzar les
pensions segons l’IPC, com mar
ca la llei i la mateixa Constitució.
Només dos mesos més tard, el
Consell de Ministres ha comès un
nou atemptat contra la democrà
cia, i s’ha desdit d’aquell acord en
limitar la valoració només a l’1%
i només a les rendes més baixes.
Constatat el fracàs de l’am
nistia fiscal als defraudadors i de
la reforma laboral dels gairebé 5
milions d’aturats (el 22% de la
població activa), Rajoy continua
mostrant-se molt dèbil amb els
poderosos i molt fort amb els més
dèbils.
Ara toca als pensionistes,
aquells que estan sostenint la
Seguretat Social, i que ajuden els
fills i néts amb la seva pensió, evi
tant així que la fractura social sigui
més gran. Són els nostres iaios
els que ara reben una nova bu
fetada, després del copagament
sanitari o la pujada de l’IVA. El go
vern ha perdut tota la credibilitat.
Exigim un referèndum sobre les
polítiques del govern o la dimissió
de Mariano Rajoy.

El barrio de Collblanc era hace
pocos años un eje comercial de
gran popularidad, donde el pe
queño y mediano comercio de
toda la vida gozaba de una salud
formidable. En la actualidad el te
jido comercial de L’Hospitalet se
ha deteriorado gravemente.
Las causas son varias, en pri
mer lugar las políticas pro inmi
gracionistas de los gobiernos
de Aznar y Zapatero que provo
caron la llegada de oleadas de
extranjeros sin control. Con ello
se inició una espiral imparable de
degradación de nuestra ciudad.
Un proceso que empobrecía los
barrios, aumentaba la insegu
ridad y empeoraba la calidad de
vida.
Ante esta situación tanto Ra
joy como el gobierno socialis
ta de la ciudad han propuesto
idénticas respuestas (recortes
y aumentos de impuestos), em
peorando la situación.
Desde Plataforma per Cata
lunya denunciamos las nefastas
políticas que nos han llevado
hasta aquí y exigimos iniciar el
proceso para rescatar el tejido
comercial de nuestra ciudad. Es
indignante que mientras destru
yen nuestra identidad y econo
mía, llevando a la ruina a cente
nares de negocios de españoles,
proliferan badulaques, burdeles,
locutorios, tiendas de chinos y
kebabs, que incumplen todo tipo
de normativas, sin control, y que
algunas veces son tapaderas de
mafias.
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