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Ple municipal. Llum verda inicial dels comptes públics, que pugen a 224,13 milions d’euros, un 1,36% menys que el passat exercici

L’Ajuntament de L’H aprova
el pressupost per a l’any 2016
El pressupost de
l’exercici, xifrat en
224,13 milions
d’euros, va prosperar
amb l’abstenció dels
grups de l’oposició
El Ple municipal va aprovar inicialment el pressupost de l’exercici
amb els vots a favor dels regidors
del Govern i l’abstenció de l’oposició per incloure les seves propostes abans de l’aprovació definitiva. Els comptes del 2016 pugen
224,13 milions d’euros i suposen
un 1,36% menys que els del 2015,
per la reducció de l’endeutament i
la falta de definició de les inversions
que executaran la Diputació i l’Àrea
Metropolitana de Barcelona.
Segons el tinent d’alcaldia d’Hisenda, Manuel Brinquis, “la major
part de la despesa, un 67%, es
destinarà a programes d’atenció a
les persones, promoció econòmica
i ocupació, i benestar comunitari
i social”. Per exemple, tot i el que
preveu la Llei de racionalització
i sostenibilitat de l’Administració
local (LRSAL), l’Ajuntament seguirà prestant els serveis socials per
decisió unànime de tots els grups.
Dels comptes municipals destaquen la partida per a inversions
de 10,26 milions d’euros, el manteniment de la despesa en serveis
socials i educació, l’increment de
partides per a espai públic, desenvolupament econòmic, seguretat,
mobilitat i convivència, joventut,
cultura i esports.
El debat polític
Els regidors no adscrits que
formen part del Govern, Rafa Jiménez i Cristina Santón, van donar
suport als comptes. Jiménez els va
qualificar com a “responsables” i va
destacar-ne “el manteniment dels
serveis tot i la rebaixa de les aportacions de la Generalitat”. Per la
seva part, el portaveu de CUP-PA,
Khristian Giménez, va reclamar un
pressupost “més participatiu i un
gir social dels comptes per evitar
els desequilibris actuals entre partides”. Jordi Monrós, en nom de CiU,
va manifestar que “el pressupost
és millorable, com la distribució de
les despeses, i esperem que les
nostres al·legacions es puguin incloure”. Des d’ERC, Antoni García
va criticar l’ofegament de les administracions catalanes a causa de
“l’espoli fiscal del Govern central” i
va anunciar que “tenim el compromís del PSC d’acceptar propostes
com la reindustrialització de la carretera del Mig”, entre d’altres. Per al
PP, la portaveu Sonia Esplugas va
criticar que l’IBI no es rebaixi més.
“És demagògic dir que rebaixar l’IBI
faria reduir les polítiques socials. És

mocions aprovades
Ciutadans
yyy Els regidors podran consultar
els expedients municipals
en curs sense restriccions ni
intermediació (a favor: PSC,
IC-EUiA-Pirates, PP, ERC, CiU,
CUP-PA, no adscrits).
IC-EUiA-Pirates
yyy Suport al manifest Com vols
el teu futur #Aquesta és la lluita
de la Joventut Obrera Cristiana
(a favor: PSC, C’s, ERC, CiU,
CUP-PA, no adscrits; en
contra: PP).
yyy Suport a la connexió del
Trambaix amb el Trambesòs
per l’avinguda de la Diagonal (a
favor: PSC, C’s, ERC, CUPPA, no adscrits; en contra: PP;
abstenció: CiU).
PP
yyy Urbanització provisional del
solar d’Adif entre els carrers
del Treball i del Pintor Sorolla
(a favor: PSC, C’s, ERC,
CiU, CUP-PA, no adscrits;
abstenció: IC-EUiA-Pirates).
yyy Estudiar amb les entitats
de Collblanc-la Torrassa l’ús
del solar buit del carrer de
Vallparda (a favor: PSC, ICEUiA-Pirates, PP, ERC, CiU,
CUP-PA, no adscrits).

Vídeo del Ple
Si escaneges el codi QR,
visionaràs els tres vídeos
de la sessió íntegra del
Ple municipal.

El 67% és per a atenció
a la ciutadania, com
els serveis socials, que
la llei obligaria a cedir
a la Generalitat

qüestió de model de gestió, de ser
atractius perquè noves empreses
s’instal·lin a la ciutat. L’alcaldessa
Colau està foragitant les empreses.
Aprofitem les debilitats de Barcelona”, va dir.
Iván Nieto va defensar les propostes d’IC-EUiA-Pirates, que va

Es doblen els ajuts per a l’IBI
yyy L’Ajuntament destinarà una partida inicial de 210.600 euros per
bonificar l’IBI residencial de les famílies amb pocs recursos, xifra que
incrementa un 121,68% la quantitat de l’any passat. Enguany, per
primer cop, es diferencia l’IBI residencial –que queda congelat– de
l’IBI econòmic, que té un tipus impositiu del 0,9637 per a magatzemestacionament, comercial, oci i hostaleria, industrial, oficines i edificis
singulars. El Govern calcula que l’IBI diferenciat s’aplicarà només al
10% dels immobles de cada ús ja que hi ha llindars mínims de valor
cadastral en cada cas. També s’amplien al 70% les bonificacions per
a famílies nombroses i el termini per gaudir d’ajudes en els habitatges
de protecció. Les plusvàlues en cas de mort del o de la cònjuge i les
activitats artístiques al Districte Cultural també tenen bonificacions.
El Ple va aprovar les ordenances fiscals de forma definitiva amb el
vot a favor del PSC i dels regidors no adscrits, l’oposició de PP
i CiU, i l’abstenció de C’s, IC-EUiA-Pirates, ERC i CUP-PA. Les
bonificacions de l’IBI s’han de sol·licitar a les regidories de districte
abans del març. Més info.: https://seuelectronica.l-h.cat

centrar a reclamar un pressupost
més participatiu. “La societat ha
d’aportar solucions i ha de participar. Per això demanem més transparència, més participació i més
progressivitat en la fiscalitat”.
En la seva intervenció, el portaveu de Ciutadans, Miguel García,
es va declarar partidari d’arribar a
un consens sobre el pressupost.
“Tenim l’obligació d’entendre’ns, de
fer política de veritat. Per això ens
abstindrem però seguim reclamant
una rebaixa de l’IBI, que també és
una política social”. Per part del
PSC, el portaveu Francesc Belver
va alertar sobre el perill d’augmen
tar massa l’IBI empresarial. “Correm
el risc de deixar de ser competitius
per la fiscalitat, volem seguir sent
una ciutat d’atracció econòmica”.
L’alcaldessa Núria Marín va tancar el debat agraint el to constructiu
dels grups i va denunciar que “els
ajuntaments ens trobem molt sols.
Hem de complir l’LRSAL; assumir
la disminució de transferències de
l’Estat i de la Generalitat, i continuar
donant resposta a les necessitats
de la ciutadania”. y

ERC
yyy Suport per fer un banc
d’ADN per a les identificacions
dels desapareguts en la Guerra
Civil (a favor: PSC, C’s, ICEUiA-Pirates, CiU, CUP-PA, no
adscrits; en contra: PP).
yyy Suport al manifest Mai
més. Ni terrorisme, ni guerra,
ni feixisme, ni retallada de
llibertats. Per la pau, la justícia
social i els drets humans aquí
i arreu (a favor: PSC, C’s, ICEUiA-Pirates, CiU, CUP-PA, no
adscrits; abstenció: PP).
CiU
yyy Reconeixement a la tasca
dels voluntaris de L’H (a favor:
PSC, C’s, IC-EUiA-Pirates, PP,
ERC, CUP-PA, no adscrits).
yyy Reformar i actualitzar
l’Ordenança municipal del
civisme i la convivència (a
favor: PSC, C’s, PP, ERC, no
adscrits; abstenció: IC-EUiAPirates, CUP-PA).
CUP-PA
yyy Aturar els serveis telefònics
d’atenció ciutadana a través del
010, tornar a prestar-los des
de l’Ajuntament i estudiar-ne la
gestió (a favor: C’s, IC-EUiAPirates, PP, ERC, CiU, no
adscrits; en contra: PSC).

