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LA CIUTAT

La FEMP considera prioritària la
reforma del finançament local
Reunió de l’Executiva i el Consell Federal al palauet de Can Buxeres de L’Hospitalet
La Federació Espanyola de
Municipis i Províncies (FEMP)
té clar que s’ha de solucionar d’una vegada per totes
el finançament local. La prioritat d’aquesta negociació
amb el Govern central es va
posar de manifest a les reunions de la Comissió Executiva i del Consell Federal que
es van celebrar a L’Hospitalet el
passat mes de juny.
L’alcalde de L’Hospitalet i membre de l’executiva de la FEMP,
Celestino Corbacho, es va afegir
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a les declaracions efectuades pel
president de l’entitat i alcalde de
A Coruña, Francisco Vázquez, i la
vicepresidenta i alcaldessa de València, Rita Barberà.
Corbacho, Vázquez i Barberà
van posar de manifest la necessitat de debatre amb caràcter prioritari el problema del finançament
local abans d’entrar en qualsevol

GABRIEL CAZADO

Per a la FEMP, el debat
sobre el nou model
de finançament dels
ens locals ha de fer-se
abans de la reforma
dels estatuts i
de la Constitució

Cal solucionar també el
deute històric sobre
serveis que els
ajuntaments presten als
ciutadans sense tenir
les competències
traspassades

Rita Barberà, Francisco Vázquez i Celestino Corbacho

discussió sobre la reforma dels
estatuts d’autonomia. Corbacho
va afirmar que “des dels ajuntaments no podem admetre negociacions bilaterals entre les comunitats autònomes sense debatre

la situació econòmica dels ajuntaments”.
Per la seva banda, Francisco
Vázquez va afirmar que “abans
de tractar de la reforma dels estatuts o de la Constitució recla-

mem una solució al finançament
dels poders locals i la fixació del
paper i les funcions dels ajuntaments en l’Estat, és un deute de
la nostra democràcia”.
Vázquez va expressar també

la seva preocupació pel desfasament econòmic en les compensacions del Govern arran de la
desaparició de l’IAE i que va situar en 265 milions d’euros. A
aquest dèficit cal sumar el denominat deute històric, la manca de
finançament dels serveis que els
ajuntaments presten sense tenir reconeguda la competència.
Francisco Vázquez va esmentar un
informe elaborat per la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC)
que situava en un 30% les despeses en competències d’altres administracions.
La vicepresidenta de la FEMP,
Rita Barberà, va insistir en la
qüestió del finançament. Per Barberà seria “insolidari, inapropiat i
inadequat que la reforma dels
estatuts o el nou model de finançament per a les comunitats autònomes es faci abans de concretar el marc competencial i financer del món local”. # P. GONZALO

El mercat del Torrent Gornal
ja està remodelat
La renovació de les instal·lacions ha costat 548.000 euros
El mercat del Torrent Gornal
estrena instal·lacions. Inclòs
al pla de millora dels mercats
municipals de l’Ajuntament,
aquest equipament ha fet
un veritable reciclatge que li
permetrà donar un millor
servei als usuaris en una situació molt més còmoda per
als venedors.
Els treballs de modernització han consistit en la reparació de la coberta, el terrat i
la marquesina, a més de suprimir
les barreres arquitectòniques.
S’han fet tancaments exteriors i
s’han modernitzat els rètols del
mercat i de les parades.
El mercat del Torrent Gornal
disposa ara d’instal·lacions d’aire
condicionat, de nova il·luminació
i també de nou paviment. També
la qualitat dels serveis que ofereix es veurà beneficiada de la
millora de la xarxa de serveis,
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El mercat del Torrent Gornal estrena instal·lacions

cambres frigorífiques remodelades i més seguretat contra els incendis. Ajuntament, concesionaris i Generalitat s’han fet càrrec
del pressupost de les obres, valo-

rades en 548.000 euros. El pla
de millores dels mercats municipals per renovar els establiments
ha tingut una inversió de quatre
milions d’euros. # C. GÓMEZ

El 13è congrés nacional de CDC es va tancar amb la reelecció d’Artur Mas com a secretari general amb el suport del
96,3% dels delegats i de Jordi Pujol com a president amb
el 98,7% dels vots. La regidora de L’Hospitalet, Meritxell
Borràs, continua a l’executiva, en l’àrea de política social i família, amb el 80,5% dels
vots. Prop de 1.900 compromissaris van participar en el
congrés celebrat a La Farga del 9 a l’11 de juliol.
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