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Dur pla de sanejament

L

a crisi econòmica està afectant totes les
administracions, i l’Ajuntament de L’Hospitalet no n’és pas una excepció. El pas
sat 2 de desembre, el Consistori es va
veure obligat a aprovar un pla de sanejament,
exigit per les lleis d’estabilitat pressupostària
i de dèficit zero imposades des d’Europa, a causa del tancament de l’exercici del 2010 amb un
resultat negatiu de 2,9 milions.
El panorama de les finances locals s’ha complicat
de forma extrema en els darrers mesos. A banda de
la baixada d’ingressos directes dels impostos i ta
xes a causa de la crisi, les administracions de l’Estat
i de la Generalitat no han aprovat encara els seus
respectius pressupostos, la qual cosa fa impossi
ble determinar la quantitat que ambdues destinaran
en concepte de transferències als ens locals per al
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2012. Aquestes transferències conformen un 40%
del pressupost de l’Ajuntament de L’Hospitalet, un
40% que queda enlaire per fer la previsió de fons
per al pròxim any.
Però hi ha més males notícies. L’Estat ha comu
nicat als ajuntaments que va errar els càlculs dels
anys 2008 i 2009 pel que fa als impostos que pre
veia recaptar a través dels ajuntaments i, per tant,
les transferències a compte que va fer aquells anys
no eren correctes. Resultat, els ajuntaments han
de tornar diners a l’Estat. En el cas de l’Ajuntament,
es tracta de quasi 28 milions d’euros. I encara n’hi
ha més. La Generalitat ha anunciat aquest any que,
amb data d’1 de gener del 2011, retalla les apor
tacions que fa per a cada plaça d’escola bressol i
d’escola de música, la qual cosa ha obligat a aug
mentar les taxes d’aquests dos serveis.
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Davant aquesta situació, L’Hospitalet ha aprovat
un dur pla de sanejament que inclou l’augment mo
derat de la pressió fiscal, la reducció del funciona
riat amb amortitzacions de places per jubilació, la
reducció d’hores extres i de substitucions, el com
promís de reduir un 30% els càrrecs de confiança
al llarg del mandat, i de disminuir les despeses pro
tocolàries i de comunicació. I aquí arriba la decisió
més dura: la desaparició de la Ràdio i la Televisió de
L’Hospitalet tal com avui les coneixem, els mitjans
municipals que reflecteixen el dia a dia de la ciutat i
que tenen un cost anual de 2,8 milions d’euros. La
reducció en comunicació ja va començar el 2010
amb la supressió d’edicions de L’HOSPITALET, que
va passar de 17 a 11 edicions anuals. I ara segueix
pels mitjans audiovisuals. Després d’això, res no tornarà a ser com abans.
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Priorizar
es gobernar

Recortar donde
hay que recortar

Sí a la ràdio
i TV de L’H

Sí als mitjans
locals

Sin seguridad
no hay libertad

Gobernar significa priorizar, prio
rizar en cada momento atendien
do a las necesidades del con
junto de la ciudadanía. Ese es
nuestro compromiso: ayudar a
los que más lo necesitan, mante
niendo las políticas de fomento
del empleo, una educación de
calidad, los servicios sociales y
una ciudad segura, limpia y or
denada.
Los recortes de la Generalitat
hacen que nuestro ayuntamiento
tenga que asumir temas tan im
portantes como la atención a
nuestros mayores, las ayudas a
familias o la educación de los
más pequeños. La Generalitat
debe al Ayuntamiento 17 mi
llones, ya comprometidos, y el
Estado, nos reclama 28 millones
por una mala previsión suya.
Ante esta situación, incre
mentaremos los recursos para
pagar servicios que Generalitat
y Estado ya no ayudan a pagar.
Para conseguirlo, una de las di
fíciles decisiones ha sido cerrar
la Radio y la TV públicas de L’H.
Nos duele por la plantilla de
profesionales que trabaja en
ellos, pero estos medios cues
tan 2’8 millones y ahora son
inasumibles. Iniciamos el proce
so de mediación para llegar al
mejor acuerdo posible con los
trabajadores y redefiniremos los
métodos de comunicación para
hacerlos viables y seguir garan
tizando una buena comunicación
desde los medios públicos de
L’Hospitalet.

La Generalitat de Cataluña go
bernada por CiU gasta cada año
2 millones de euros en las llama
das embajadas u oficinas turís
ticas en el extranjero. Para que
tengamos una idea de ese des
pilfarro la “embajada” de New
York cuesta cada año 473.404
euros, la de París 416.470, la de
Berlín 59.338 y así la de Bruse
las, Londres, Buenos Aires... En
cada embajada u oficina turísti
ca, como le llama el gobierno de
la Generalitat, hay un delegado
que cobra al año 80.000 euros.
En total, esas “embajadas” nos
cuestan al año unos 2 millones
de euros que salen de nuestros
impuestos.
En un momento en el que Ca
taluña es la segunda comunidad
autónoma donde más ha crecido
el paro, donde ya hoy tenemos
615.558 personas en paro, don
de el 43% de los jóvenes no en
cuentran trabajo, donde cada día
se ejecutan 22 desahucios por
que la gente no puede pagar el
alquiler o la hipoteca de su piso
y donde, en Cataluña, ya han
cerrado entre enero y octubre de
este año 19.481 empresas. ¿No
es mejor cerrar esas embajadas
y destinar el dinero a sanidad,
educación o a ayudar a las fami
lias más necesitadas? Eso es lo
que hemos pedido desde el PP
en el pleno del Ayuntamiento y
PSC, CiU e ICV-EUiA votaron
en contra.

L’alcaldessa ha decidit, així de la
nit al dia, que cal tancar la televi
sió i la ràdio de L’Hospitalet per
què no són sostenibles, perquè
estem en crisi i perquè cal prio
ritzar.
Ho ha fet sense negociar, sense parlar-ho amb ningú. La prova és que tant nosaltres com
els propis treballadors dels mit
jans vam assabentar-nos per la
premsa.
Després de la sorpresa inicial
(el divendres anterior, abans de
l’anunci, se’ns havia fet arribar
un pla de sanejament d’aquests
mitjans que, en cap cas, contem
plava el seu tancament) va venir
la contrarietat per no entendre,
per no ser coneixedors, dels mo
tius reals que provocaven aquesta decisió. Passàvem d’una èpo
ca esplèndida amb superàvit a
haver de tancar, de cop i amb urgència, els nostres mitjans de
comunicació.
Nosaltres, CiU, som els pri
mers en entendre que són mo
ments difícils en els que cal
dur a terme mesures d’ajust del
pressupost i que això representa
haver de fer sacrificis. El que no
entenem és passar del blanc al
negre en dos dies i sense haver
estudiat abans tota la gama de
grisos. Ells han governat L’Hospi
talet al llarg de més de 30 anys.
Són ells els únics responsables
de la gestió de l’Ajuntament. I,
ara, hem de tancar la ràdio i la
TV de L’Hospitalet. Com a mínim,
és difícil d’entendre.

L’alcaldessa ha anunciat que tan
caria la ràdio i la televisió locals
de
gut a la crisi econòmica. És
cert que vivim temps molt difícils i
que el nostre Ajuntament acumu
la un dèficit de prop de 7 milions
d’euros, però ICV-EUIA no avala
rem cap mesura que impliqui l’a
comiadament de llocs de treball
ni la desaparició dels mitjans de
comunicació locals. Així ho vam
manifestar públicament en el ple
del passat 2 desembre.
I ho defensem perquè hi ha
d’al
tres alternatives. ICV-EUIA
apos
tem per una reformulació
dels mitjans locals que no su
posi acomiadaments, creant una
redacció única de ràdio, tv i diari
que aprofiti l’enorme potencial
i experiència dels professionals
i l’adaptació als nous temps. És
absurd tancar els mitjans quan
disposem d’excel·lents professio
nals, la senyal contractada i un
edifici i uns equipaments de pro
pietat.
Nosaltres defensem d’altres
mesures d’estalvi com la reduc
ció dels sous de regidors i no
electes o l’aprimament de la plan
tilla de càrrecs de confiança, un
pla d’eficiència energètica o la in
ternalització d’alguns treballs que
es contracten fora per ser assu
mits pel propi Ajuntament. Qual
sevol mesura abans que acomi
adar personal. L’Ajuntament ha
de ser coherent en la defensa de
l’ocupació i del dret d’informació,
abordant la crisi amb polítiques
d’esquerres.

En Plataforma per Catalunya estamos especialmente preocupa
dos con la inseguridad en L’Hos
pitalet. Desde que PxC entró en
el Ayuntamiento son multitud los
vecinos que se nos han acerca
do alertándonos del malestar en
muchos de nuestros barrios. Ro
bos, trapicheos de droga, peleas,
tirones son ya parte del paisaje
diario de nuestros barrios. Desde
PxC creemos que hay que tomar
medidas urgentes para frenar la
progresiva degradación de nues
tros barrios.
Para empezar es necesario
aumentar la presencia policial en
nuestras calles. No podemos en
tender que mientras hay 6 agen
tes de la Guardia Urbana exclu
sivamente y otros 6 parcialmente
para velar por la seguridad de la
alcaldesa, no haya suficientes
agentes en los puntos especial
mente conflictivos o para acudir
con más celeridad cuando surge
cualquier problema. Problema
que se agrava por las noches.
Hay que aumentar el castigo
a todos los delincuentes, impedir
que criminales con decenas de
detenciones sigan en la calle, expulsar a quienes han venido a
nuestro país sin respetar nues
tras leyes e impedir que quien las
infrinja tenga acceso a ayudas,
trabajos públicos o pisos de
protección oficial.
La seguridad es el primer paso
para recuperar nuestros barrios y
para devolver la convivencia. Sin
seguridad no hay libertad.
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