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Moments d’incertesa per a les hisendes locals

E

n aquesta edició de L’HOSPITALET publiquem diverses notícies relacionades amb
el finançament de diversos projectes municipals o, millor dit, amb la falta de finan
çament. D’una banda, sembla que perillen els programes del Pla educatiu d’entorn a la ciutat per
falta de finançament de l’Estat i de la Generalitat. D’altra banda, l’Administració autonòmica deu
un total de 17 milions d’euros a l’Ajuntament de
L’Hospitalet per obres o serveis ja executats, és
a dir, ja pagats per les arques municipals. I per
acabar-ho d’adobar, la Generalitat ha decidit aturar aquest any les subvencions de la Llei de barris per posar-se al dia i pagar les quantitats que
deu d’exercicis anteriors. Aquesta situació només
permet dues sortides a l’Ajuntament. Bé deixar de
prestar serveis com el Pla d’Entorn o els projectes
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de la Llei de barris, bé finançar-los al 100%, amb
la qual cosa necessita ingressos addicionals. Una
missió més que difícil, quasi impossible.
Aquesta precisament és una altra de les incer
teses que plana sobre la ciutat, en concret l’augment de l’Impost de Béns Immobles. L’Ajuntament
va decidir el novembre passat augmentar aquest
tribut un 8% per disposar de més ingressos davant la difícil situació econòmica i l’augment de la
demanda de serveis per part de la ciutadania. D’altra banda, un mes més tard, el Govern central decideix de forma unilateral augmentar un 10% l’IBI
de tots els ajuntaments espanyols.
I ara, com s’han d’aplicar aquestes pujades?
S’han de sumar els dos increments i que els ciutadans acabin pagant un 18% més en concepte
d’IBI? L’Estat pensa compensar amb aquest in-
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crement del tribut una retallada de les transferències que ha de fer als governs locals? Si és així,
l’Ajuntament de L’Hospitalet es troba davant una
situació complexa. Té l’obligació d’acomplir el decret de pujada de l’Estat, per tant ha d’aplicar l’augment del 10%. Però, si anul·la l’increment municipal de l’IBI, li faltaran diners per acomplir amb el
pressupost previst.
La veritat és que una situació tan incerta no
s’havia vist en els 30 anys que portem de recuperada democràcia, és clar que tampoc hem viscut
una crisi econòmica tan crua com aquesta. Per
saber quina decisió ha de prendre, l’Ajuntament
ha fet una consulta al Ministeri d’Hisenda de la
qual espera resposta, com tots els ciutadans, per
saber quina quantitat haurem de pagar en concepte d’IBI aquest any.
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Contra la
reforma laboral

Una reforma
laboral necesaria

El soterrament
de les vies

100 dies
de lluita

Más juzgados
para L’Hospitalet

El Gobierno nos quiere hacer
creer que la reforma laboral aprobada respeta los derechos adqui
ridos y será generadora de
empleo pero ésta responde a la
clara voluntad de acabar con los
derechos laborales conseguidos
por los trabajadores de este país.
Podemos afirmar que con esta
nueva normativa se garantiza una
nivelación a la baja de las condiciones laborales, contribuyendo
a precarizarlas para el común de
los trabajadores y trabajadoras.
La reforma, por lo tanto, no
servirá para incentivar la creación
de empleo y supone un reforza
miento del poder empresarial
frente a los trabajadores y traba
jadoras poniendo fin de forma
inmediata a la ultra actividad de
los convenios colectivos, abaratando el despido y facilitando así
a las empresas alterar el salario,
la jornada y el horario de los trabajadores unilateralmente.
Esta reforma también establece que los parados que estén
cobrando la prestación realicen
servicios en beneficio de la comunidad, olvidando así el Gobierno del PP que la prestación
de desempleo no depende de la
obsequiosidad gubernamental,
sino que se trata de una prestación contributiva y un mecanismo
de solidaridad mutua frente al
riesgo de perder el trabajo.
Vista ésta y otras medidas
aprobadas por el PP y con el
apoyo de CiU, está claro que
Mariano Rajoy MIENTE.

España necesita recuperar su futuro. El anterior gobierno socialista
deja un panorama demoledor: 5
millones de parados, 1 de cada
2 jóvenes en paro, 300.000 jóvenes han tenido que emigrar para
buscar trabajo, 180.000 empresas han cerrado y 500.000 familias desahuciadas de sus hogares.
Ante esa situación el gobierno del
PP ha actuado de forma urgente.
Lo primero ha sido establecer las
condiciones para favorecer la creación de empleo. Hemos elaborado una reforma laboral que facilita la empleabilidad del colectivo
de trabajadores más necesitados:
los jóvenes y los parados de larga
duración. La nueva reforma laboral
favorece la contratación de ambos
y para ello las empresas que contraten a su primer trabajador menor de 30 años tendrán una bonificación de 3.000 euros.
También si se contrata indefinidamente a otro menor de 30
años tendrán otra bonificación
de 3.600 euros y, si ese joven
estaba cobrando el desempleo,
no lo perderá sino que continuará
percibiendo el 25% del paro.
Además, las empresas que contraten indefinidamente a parados
de larga duración tendrán una
bonificación de 4.500 euros y un
trabajador que lleve 24 meses
con un contrato temporal pasará
a indefinido. El resultado de esta
reforma no será inmediato pero
sienta las bases necesarias para
salir de la crisis. Crear empleo es
la prioridad.

El pas de les vies del tren per
L’Hos
pitalet provoca molèsties i
in
convenients. Per una banda,
ens trobem amb les molèsties
que pateix el veïnat que viu a l’entorn de les vies. I, per una altra, tenim la fractura física que provoca
que els barris de la ciutat estiguin
separats per les vies i en dificulta
la comunicació.
Aquest soterrament és una
vella reivindicació de la ciutat.
Guanyaríem unes 10 hectàrees
de zona verda i permetria relli
gar la ciutat amb nous eixos de
comunicació. A més, també possibilitaria la transformació urba
nística de la zona industrial situada al costat de les vies amb la
construcció 6.500 habitatges de
protecció oficial.
Per aquest motiu, i tal com
ens vam comprometre a la reunió celebrada per la Plataforma
L’Hospitalet Sense Vies, el grup
parlamentari de CiU al Congrés
dels Diputats (Madrid) ha presentat una proposició no de llei
per accelerar l’inici de les obres
de soterrament de les línies del
ferrocarril al seu pas per L’Hospitalet de Llobregat.
Esperem que aquesta proposta arribi a bon port i compti
amb el suport de la resta de
grups parlamentaris. Com a mínim, esperem que compti amb
el vot a favor d’aquells partits
polítics que van signar la moció
a L’Hospitalet.

100 dies de lluita exemplar d’un
barri exemplar i d’una ciutat exemplar en la defensa dels seus inte
ressos. Aquí mai no ens han regalat res. Els serveis públics que
tenim ens els hem guanyat pam
a pam, a cop de reivindicació. I
això ho saben els veïns de Bellvitge que porten més de 100 dies
tancats al CAP de la Marina. Perquè és seu. Perquè l’han finançat
amb moltes hores de treball, pesseta a pesseta, euro a euro amb
les seves cotitzacions a la Seguretat Social.
100 dies de lluita exemplar
que de moment només ha tingut
una resposta vergonyant per inexistent per part de la Generalitat
de Catalunya. Artur Mas no ho
sap ni contesta, mira cap a un altre costat tractant d’ignorar la
dignitat d’un poble que no espera
consignes per exercir la seva sobirania. El CAP és nostre, la salut
pública, també. És nostra perquè
és de tots i de totes. I perquè és
nostra, la defensem cada dia de
les urpes del sector privat i dels
governants al seu servei.
La nostra gent gran, aquella
que ha fet aquesta ciutat, torna
a donar-nos una lliçó de tenaci
tat i solidaritat quan les coses
es posen magres. Es diuen a si
mateixos “iaioflautes”. Són els
nostres iaios i les nostres iaies.
Estem amb vosaltres. No volem
haver d’explicar als nostres fills
que no vam saber defensar allò
que guanyaren els nostres pares.

La ciudad de L’Hospitalet ha experimentado, durante los últimos
años, la degradación paulatina
de sus barrios, la destrucción del
comercio de toda la vida o el aumento de la inseguridad. Problemas que se han acentuado aún
más por efecto de la crisis.
Es bochornoso ver como otros
partidos quitan hierro al asunto,
hablando de lo bien que está
nuestra ciudad, y que los graves problemas de inseguridad
e incivismo que sufren muchos
de los vecinos no son más que
falsos rumores.
Cuando Plataforma per Catalunya o algún ciudadano se
atreven a denunciar la situación,
recurren rápidamente a insultos
y descalificativos que sob re
pasan en ocasiones la difama
ción personal, en vez de propo
ner, como hacemos nosotros, soluciones a los problemas. Los
datos oficiales, aunque los intentan ocultar, son alarmantes.
El número de demandas en la
última década se ha multiplicado
un 300%, mientras nuestra ciudad sólo ha visto aumentar el número de juzgados en uno desde
los 90. En consecuencia, el sistema judicial se ha deteriorado, los
juzgados se han saturado, los juicios se realizan con mayor retraso y los ciudadanos han ido perdiendo confianza en la Justicia.
Por todo ello, desde Plataforma per Catalunya exigimos la
creación de más juzgados en
L’Hospitalet.
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