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EDITORIAL
Aumentar servicios
sin presión fiscal

danía, sin incrementar la presión fiscal y pese a que

corriente, que se ampliará según la demanda.

los ingresos por plusvalías derivadas del mercado

De hecho, no sólo está previsto mantener estos

inmobiliario bajarán ostensiblemente.

servicios, que ya ocupan el 62% del presupuesto

La primera medida son las ordenanzas fiscales

de 2008, sino que el próximo año se ampliarán, a

La aprobación de las ordenanzas fiscales de

para el próximo año. Los impuestos mantendrán

la vez que se mantendrá el compromiso de inver

2009 y la presentación de un plan de austeridad

el tipo impositivo vigente, mientras que a tasas y

sión en los barrios para 2009 incluido en el Plan

como base del presupuesto para el año próximo

a precios públicos sólo se les aplicará la previsión

de Actuación Municipal, guarderías, instalaciones

son el primer paso del Ayuntamiento para afron

de IPC real.

para la gent gran o vivienda pública.

tar los efectos de la difícil coyuntura económica

La segunda medida, el plan de austeridad so

Esto será posible gracias al superávit de 26 mi-

bre el que se basarán los presupuestos. Reducirá

llones de euros conseguido con la creación del

Aunque los responsables municipales afirman

el gasto en los servicios que no son de atención

Distrito Económico. Por el contrario, en protoco

que las cuentas del Ayuntamiento gozan de buena

directa a la ciudadanía y establecerá como parti

lo, dietas, publicidad o actos festivos se aplicará

salud, gracias a la gestión económica de los últimos

das prioritarias las de servicios sociales, educación

una reducción de entre el 10 y el 50 por ciento.

años que ha permitido aumentar la prestación de

y promoción económica –los programas de bien

En resumen, todo aquello que no sea estricta

servicios y reducir la deuda, el gobierno se propone

estar social tendrán una primera dotación extra

mente necesario para el bienestar de las familias

aumentar aún más los servicios directos a la ciuda

ordinaria de 200.000 euros, añadida a la partida

se verá postergado.

mundial.
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Jo compro
a L’Hospitalet

El Ayuntamiento
malgasta tu dinero

Promeses que
no es compleixen

Per uns pressupostos
socials

Del 7 al 15 de novembre L’Hospitalet celebra
rà la III Setmana del Comerç. Aquest any entre
el actes s’inclouran des de debats a activitats
lúdiques, amb l’objectiu de promocionar el
comerç local. També tindrem el I Concurs
d’aparadors. A més es presentarà una guia
de bones pràctiques per tal d’aconseguir una
ciutat més sostenible, i es promocionarà la
cuina de mercat.
L’Ajuntament té com
a prioritat afavorir el pa
per dels mercats muni
cipals. Treballem en un
seguit d’accions promo
cionals i d’inversions en
renovació d’instal·lacions
que pretenen desenvo
Mario
lupar encara més les se
Sanz
ves possibilitats, com ho
portaveu del grup
fem en el futur mercat
municipal
de la Florida.
El treball, les iniciatives i la col·laboració
de la gent del comerç en els projectes de re
novació i promoció de l’Ajuntament en aquest
sector són imprescindibles per contribuir a
fer de L’Hospitalet on bon lloc on viure, i on
comprar.
Són diversos els punts d’atracció comerci
al, fent de L’Hospitalet un lloc de referència a
nivell metropolità. L’Ajuntament aposta també
per un comerç de proximitat endegant progra
mes de renovació, modernització i promoció
del comerç local, però també és molt impor
tant la complicitat dels ciutadans.
A L’Hospitalet tenim de tot, per què mar
xar fora a comprar? La propera campanya de
Nadal és un bona excusa per animar-vos a
passejar i comprar per les botigues i mercats
de la ciutat. La proximitat en el tracte, l’entesa,
la complicitat i la bona feina dels comerciants
de la ciutat, ben segur que fan més agradable
l’experiència de comprar en aquestes dates.

El gobierno de la ciudad formado por el PSC
e ICV-EUiA malgasta el dinero de los ciudada
nos. Mientras en L’Hospitalet el año pasado
7.469 personas tuvieron que acudir a los
comedores sociales porque no tenían para comer resulta que el gobierno de la ciudad se
gastó 355.241 euros en comilonas de ca
tering. Es una vergüenza que mientras hay
tantas familias en L’Hospitalet con problemas
económicos para llegar a
final de mes, el gobierno
de la ciudad derroche
tanto dinero en comilo
nas para un grupo se
lecto de invitados. Otro
ejemplo de como el PSC
e ICV-EUiA derrochan el
Juan Carlos
dinero de los ciudada
del Rio
nos fue la colocación de
portaveu del grup
unas plantas en la calle
municipal
Roselles, donde pagó
15.208 euros cuando esas plantas sólo valen
600 euros ¿Dónde ha ido a parar la diferencia
de dinero? Es una indecencia el mal uso que
el gobierno de la ciudad hace del dinero de
los ciudadanos máxime cuando han aumenta
do un 45% las familias de la ciudad que han
tenido que pedir ayudas económicas para
poder dar de comer a sus hijos en los come
dores escolares.
El gobierno veta las noticias que les resul
tan incómodas y sólo nos permite escribir en
esta pequeña columna para así callarnos la
boca, por eso sólo hemos podido explicar dos
de los muchos ejemplos de como el gobierno
derrocha el dinero de los ciudadanos, pero
hay muchos más.
Aunque sólo sea a través de este pequeño
espacio continuaremos contando las verdades
que nadie más se atreve a contar. Después de
30 años de gobierno socialista en L’Hospitalet,
¿no vale la pena cambiar?

A L’Hospitalet, per tal de cobrir la demanda
dels ciutadans i ciutadanes, s’haurien de cons
truir 2.231 habitatges de protecció oficial l’any.
Lamentablement, la realitat de la nostra ciutat
és molt diferent: durant els últims quatre anys,
l’equip de govern només ha fet 72 pisos. Per
tant, la gran majoria de ciutadans/es de la
ciutat es veuen sense possibilitats d’optar a un
d’aquest pisos per la senzilla raó que aquests
no existeixen.
Des de CiU lamen
tem que una ciutat com
L’Hospitalet sigui un dels
municipis on es cons
trueix menys habitatge
en relació amb el seu
pes demogràfic. I s’ha
Meritxell
de lamentar més tenint
Borràs
en compte que al Pla
portaveu del grup
d’Actuació Municipal pel
municipal
2004-2010 l’equip de
govern es va comprometre a construir 4.661
habitatges protegits. Al juny d’aquest mateix
any, i faltant només dos anys per finalitzar
el període citat, només s’ha complert l’1,5%
d’aquest compromís i estan en fase de cons
trucció 709 pisos. Per tant, tot i que existís la
possibilitat que s’enllestissin aquests pisos en
construcció, al 2010 l’equip de govern encara
tindria pendent la construcció del 84% dels
pisos programats.
La conseqüència de tot això és que milers
de ciutadans han d’abandonar la ciutat perquè
no troben un pis assequible on viure-hi. Per fre
nar aquesta pèrdua de població, a L’Hospitalet
s’haurien de construir un mínim de 1.100 ha
bitatges l’any i la realitat ja s’ha encarregat de
demostrar que això no es compleix.
Per tant, a CiU ens mostrem preocupats
per la mala gestió que ha demostrat l’equip
de govern vers aquest tema. L’Hospitalet no
necessita promeses, necessita fets.

En plena recessió econòmica, i quan s’apropa
l’aprovació dels pressupostos municipals, és el
moment de fer algunes reflexions. ICV-EUIA de
fensa uns pressupostos necessàriament socials.
Més que mai. Garantir les polítiques socials és
per a nosaltres, el principal repte que ens plan
tegem alhora de discutir els pressupostos mu
nicipals. No calen excuses. L’Hospitalet afrontarà
el debat de pressupostos amb una disminució
molt significativa dels in
gressos, degut a la dismi
nució dels tributs derivats
de la construcció i l’activi
tat econòmica. Tots dos
com a conseqüència de
l’aturada en sec del sector
immobiliari. Però també,
Alfonso
per la congelació més que
Salmerón
segura de les aportacions
portaveu del grup
provinents de l’Estat.
municipal
Des de la dreta, s’a
presuren a demanar rebaixes a la pressió fiscal
i congelació de la despesa pública. Des de l’es
querra, hem optat per mantenir la pressió fiscal,
situant-la lleugerament per sota de la previsió
del IPC i exigim el manteniment del poder ad
quisitiu dels treballadors perquè la crisi no la
paguem els de sempre, i mantenir, per sobre
del IPC, les partides que garanteixen la cohesió
social. Les que trobem als programes d’Educa
ció, de Política Social i de Promoció Econòmica,
per garantir les polítiques d’inserció laboral i
l’impuls de projectes emprenedors. És això pos
sible? Sí, si a la incorporació del superàvit dels
exercicis anteriors li afegim un pla d’austeritat i
de retall pressupostari en polítiques supèrflues
com les campanyes de promoció, la publicitat,
les despeses de representació, i sobretot, una
revisió a fons d’algunes de les contractes de
serveis que té l’Ajuntament. En definitiva, raci
onalització i control de la despesa per garantir
les polítiques socials.
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