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El pressupost que tanca el mandat

D

os mesos abans del que és habitual, el
Govern municipal ha presentat i aprovat
el pressupost municipal del 2015, amb
el qual tanca el mandat, un dels més durs
de la recuperada democràcia a causa de la crisi
econòmica. Aquesta difícil situació ha afectat la ciu
tadania, que s’ha vist abocada a demanar més ajut
a les administracions a causa dels índexs d’atur. I
també les institucions i, en especial, els ajunta
ments, que s’han vist obligats a limitar el seu deute
i, alhora, a donar resposta a les noves demandes
de la població, afectada per desnonaments, pèr
dua de feina, pobresa energètica, falta de beques i
altres conseqüències de la crisi.
Tot això va fer que el Govern format el 2011 en
tre PSC i ICV-EUiA tingués com a eix atendre les
persones i reduir despeses per invertir el màxim
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possible a atendre la ciutadania amb més proble
mes i, sobretot, als que tenen més dificultats.
Dels grans projectes de mandats anteriors s’ha
passat a fer petites obres i equipaments de barri
que cohesionen la societat i donen suport al co
merç, a l’activitat econòmica i al foment de l’ocupa
ció. Això pel que fa a les inversions. En la despesa
corrent, les partides per ajut urgent a les famílies,
per a beques escolars de menjador, per a progra
mes educatius com el Pla d’entorn, per citar-ne
alguns, s’han posat al capdavant de les polítiques
municipals.
Des de L’Hospitalet s’ha aixecat la veu contra la
manca de suport de l’Administració autonòmica i
de l’Estat als ajuntaments. La Generalitat ha deixat
de pagar els compromisos que havia adquirit amb
la ciutat per diversos serveis, com els educatius,
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i deu 17 milions d’euros. L’Estat, per la seva part,
ha congelat pràcticament les seves aportacions als
municipis i ha legislat perquè perdin bona part de
les seves competències i s’acostin al dèficit zero tot
i que la ciutadania necessiti el seu suport urgent.
L’Hospitalet ha superat tots aquests obstacles i
ha aconseguit no deixar de prestar cap servei ni
eliminar les inversions compromeses amb la ciu
tadania, com l’Equipament per a infants i joves de
l’antic Cinema Romero, el Centre de Creació Multi
mèdia Torre Barrina, el Centre Municipal la FloridaAna Díaz, el Complex Municipal Europa-Gornal i el
nou Mercat de la Florida, per citar algunes de les
instal·lacions més importants que han vist la llum
en aquest mandat. En total, des del 2011, s’hau
ran invertit 118 milions d’euros a L’Hospitalet, i en
plena crisi.
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Soledad

Independientes
pero pobres

Acte històric per
al món municipal

#volemvotar

¿Adónde va
tu dinero?

Soledad es la sensación que tras
ladaba la alcaldesa Núria Marín al
presentar el presupuesto munici
pal para 2015. Esa es la palabra
que expresa el abandono que
sentimos los ayuntamientos fren
te a un gobierno central que bajo
el PP congela sus transferencias
y hace leyes regresivas para im
pedir que ofrezcamos servicios,
pese a las necesidades de los
ciudadanos.
La Generalitat de CiU y ERC
también da la espalda a nuestros
ciudadanos a los que debe más
de 17 millones de euros. Es into
lerable que los ayuntamientos
tengamos que financiar los impa
gos de la Generalitat.
El Ayuntamiento de L’Hospitalet, con una economía saneada
por haber sido prudente en la
época de bonanza, jamás dará
la espalda a las personas y a sus
preocupaciones reales. Seguire
mos financiando programas para
combatir el paro, garantizar la
educación pública de calidad, la
protección social, especialmente
de mayores y niños, invirtiendo en
generar economía productiva y en
la mejora del espacio público, en
el que todos debemos convivir.
Por ese motivo, dedicamos
2 de cada 3 euros de nuestro
presupuesto a la atención a las
personas y, todo esto, pese a
que Rajoy y Mas-Junqueras nos
siguen dando la espalda, enzarza
dos en sus guerras de banderas
con las que tapan sus vergonzan
tes recortes.

La Unión Europea dice que si
Cataluña se independiza sale del
mercado común europeo y eso
tiene graves consecuencias eco
nómicas para los catalanes.
Al día siguiente de la indepen
dencia tendríamos que poner
fronteras y eso supone que todos
los productos que importemos
o exportemos serán más caros
porque tendrán aranceles. Ade
más, los aranceles los pondrá la
Unión Europea y no Cataluña, por
lo que no podremos reducirlos.
Cualquier producto que compre
mos fabricado fuera de Cataluña
será más caro, pagaremos más
di
nero por el mismo producto
que ahora cuesta menos.
En una Cataluña independien
te tendríamos menos dinero para
gastar porque las cosas costa
rían más. Las exportaciones se
hundirán porque los productos
fa
bricados en Cataluña serán
más caros que los mismos pro
ductos fabricados en la UE. De
esa forma exportaremos menos
porque el mismo producto será
más barato si se fabrica fuera de
Cataluña. En una Cataluña inde
pendiente exportaremos menos y
nuestras fábricas y empresas al
no vender tendrán que despedir
trabajadores o cerrar. Un estudio
de la Universidad Autónoma de
Barcelona indica que pasaría
mos de 50.000 millones de eu
ros anuales de venta al exterior
a solo 10.000 millones. En una
Cataluña independiente todos
seremos más pobres.

Més de 900 alcaldes i regidors
d’arreu de Catalunya, 37 conse
llers comarcals i els presidents
de les quatre diputacions cata
lanes van participar en l’acte històric que va tenir lloc al Palau
de la Generalitat el passat dia 4
d’octubre. Va ser un dia memora
ble, on el món local català es va
mostrar més unit que mai a favor
del dret a exercir la democràcia.
Pocs dies abans, a L’Hospi
talet vivíem un Ple històric on es
va aconseguir la unió de la major
part de les forces polítiques del
consistori a favor de la moció
conjunta que el nostre grup va
pactar amb el PSC i ICV-EUiA.
Després d’un intens debat du
rant els dies previs al Ple, vam
aconseguir l’acord en una moció
que posa de manifest la inclina
ció de la major part dels partits
polítics del nostre municipi a
favor de la democràcia i del dret
a decidir.
No obstant l’aprovació de
la moció, la nostra ciutat no va
tenir presència en l’acte històric
celebrat al Palau. A CIU L’H ens
hauria agradat que el nostre mu
nicipi hagués tingut represen
tació en aquesta jornada pro
tagonitzada per la democràcia i
creiem que és una llàstima per
a la ciutat que l’alcaldessa no
assistís a l’acte en representació
dels ciutadans de L’Hospitalet
que sí que volem votar la con
sulta del 9-N.

La majoria del Parlament de Ca
talunya va convocar una consulta
per decidir el futur polític de Ca
talunya. El passat 11 de setembre
centenars de milers de ciutadans
es van manifestar pacíficament re
clamant aquest dret. Una amplís
sima majoria del Parlament (CIU,
ERC, PSC, ICV-EUIA i CUP) va
aprovar la Llei que feia possible
fer la consulta. La resposta del
Go
vern del PP va ser portar al
Tribunal Constitucional la llei i la
convocatòria del 9 de novembre.
El Tribunal Constitucional ha sus
pès cautelarment els dos acords.
El Govern de Madrid s’entes
ta a convertir aquest dret a votar
en un mer exercici jurídic, sense
donar cap alternativa política, cap
sortida a la voluntat del poble de
Catalunya, fent servir ara la Cons
titució, concebuda al 78 com a
instrument de conciliació i inclu
sió, com a instrument en contra la
democràcia i la llibertat.
No ens val l’argument que la
consulta és il·legal perquè neix a
l’empara d’una llei aprovada pel
Parlament. Els que creiem en la
democràcia, la solidaritat i la lliber
tat apostem pel dret del poble a
decidir el seu propi futur. Tant els
que volem una república catalana
lliurament federada amb la resta
de pobles de l’Estat, com els que
volen la independència, o els que
volen seguir com a comunitat au
tònoma, hem de poder decidir-ho
lliurement i amb totes les garan
ties democràtiques. #volemvotar
#9NOV2014.

6.000 euros por un estudio de 20
páginas, comidas sin el nombre
de los invitados, facturas poco
detalladas, peajes en AltafullaVendrell, alquiler de trasteros a
pesar de que el Ayuntamiento
tiene edificios vacíos, subvencio
nes a asociaciones justificadas
con nóminas de 2.700 euros al
mes, 49.000 euros pagados a la
Federació de Municipis de Ca
talunya, una entidad envuelta en
un escándalo de posible corrup
ción, dinero para integración de
inmigrantes, subvenciones a pro
yectos en Nicaragua y El Salva
dor y un largo listado de gastos
innecesarios y de ningún interés
para nuestra ciudad, eso sí, pa
gados con impuestos de los ciu
dadanos de L’Hospitalet, que no
dejan de subir, como el IBI (un
26% en los últimos años).
Mientras nos exprimen con
pagos asfixiantes, tenemos una
ciudad cada día más sucia y más
insegura, con una creciente des
igualdad entre algunos barrios
que han caído en el abandono
total.
Hay que priorizar muy bien
dónde se gasta el dinero, y para
PxC lo primordial es la atención
a nuestras familias con dificulta
des, la limpieza de la ciudad, y
dotar de todos los medios a la
Guardia Urbana para que hagan
de las calles de nuestra ciudad
un lugar seguro.
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