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EDITORIAL
Nou fons estatal
per als municipis

previstos, però a llarg termini, i altres que responen

futur, que ha de fer-se un lloc en el buit que ha dei-

a la demanda ciutadana.

xat la construcció. La menor dotació generarà tam-

En el primer cas, es troba l’escalfament de l’aigua

bé menys llocs de treball però es tracta d’una ocu-

de la piscina exterior de les Piscines de L’Hospitalet.

pació diferent, per a aturats de llarga durada amb

Els fons estatals per als municipis del Pla E 2010

Una llarga reivindicació que ara es farà realitat amb

més opcions de futur en sectors que estan cridats

permeten impulsar a L’Hospitalet nous projectes de

aquesta inversió i que s’ha planificat de forma que

a sostenir l’economia espanyola.

tipologia molt diferent als que va finançar el FEIL

el cost energètic anual sigui mínim gràcies a l’ús

Una altra de les novetats, i aquesta només en el

l’any 2009. En aquest cas, l’ajuda del Govern central

d’energies renovables. En el segon cas, les noves

cas de L’Hospitalet, és l’acord subscrit amb empre-

ha de destinar-se a iniciatives de desenvolupament

tecnologies permetran un control remot immediat

saris i sindicats en el marc del Pacte Local per l’Ocu-

sostenible, és a dir, respectuoses amb el medi am-

de la xarxa d’enllumenat públic per reparar les ava-

pació per fer seguiment de l’adjudicació dels projec-

bient i d’estalvi energètic; d’innovació per fer més

ries de forma ràpida i garantir la percepció de segu-

tes, de la contractació de personal i de l’execució,

eficients els serveis gràcies a les noves tecnologies,

retat en uns carrers ben il·luminats.

per garantir-ne la qualitat i que es contracti el mà-

i als serveis socials, als quals s’ha de destinar el

És cert que la dotació d’aquest fons estatal per

xim de treballadors possible. Amb aquest acord, els

als municipis és menor que la de l’any passat, però

agents socials de L’H col·laboren amb l’administra-

Gràcies als 27,5 milions d’euros que correspo-

també és cert que en aquest cas s’orienta a poten-

ció per combatre la crisi i reactivar l’economia, una

nen a L’Hospitalet es poden dur a terme projectes

ciar l’anomenada nova economia o economia del

lluita que requereix de l’esforç de tothom.

20% per a despesa ordinària.
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El PP no colabora

PP: Una oposición
rigurosa

La crisi i
els autònoms

8-M, Dia Internacional
de les Dones

Hace unos días José Luis Rodríguez Zapatero
pre sentó en las Cortes Generales una serie
de medidas para activar la economía y pidió la
colaboración de todas las fuerzas políticas. En
estos tiempos los ciudadan@s esperan que los
par tidos políticos sean responsables y lleguen
a acuerdos por el interés común. Ha quedado
demostrado que el PP NO quiere colaborar en
crear empleo, riqueza, ni en mejorar la situación
económica. Una comisión interminis terial trabaja para llegar a acuerdos con todas las fuerzas
políticas. La mayoría de
los partidos políticos han
mostrado la voluntad de
colaboración, el PP NO.
Mario
Zapatero ha aprobado
Sanz
más de 150 medidas paportaveu del grup
ra fomentar la economía:
municipal
Fon dos FEIL, planes de
empleo, planes de formación ocupacional, líneas de crédito a las empresas, etc. Estamos seguros que los partidos políticos ayudarán con
propuestas, el PP NO.
En 2009, el Plan de Inversiones de Zapatero
creó más de 3.100 empleos en L’Hospitalet y
más de 400.000 en toda España. En 2010 se
prevén crear más de 274.000.
El dialogo social avanza para conseguir que
patronal, sindicatos y Gobierno lleguen a acuerdos. Los beneficiados: los trabajadores. El PP
NO colabora. El Gobierno de José Montilla fue
el primero que llegó a un acuerdo con todas las
fuerzas sociales para aplicar una serie de medidas que están ayudando a miles de familias de
Catalunya. El PP NO colaboró. En L’Hospitalet, el
gobierno de Núria Marín está aportando recursos para la creación de puestos de trabajo en
nuestra ciudad. Los socialistas trabajamos para
crear empleo, el PP NO. Nos merecemos otra
oposición.

El PP ha accedido a 142 expedientes de contratación del Ayuntamiento. En todos, tanto
Secretaría General del Ayuntamiento como Intervención General indican que no se ha cumplido la Ley de Contratos y que se ha infrin gido el procedimiento vulnerando varios principios constitucionales. Esa situación se puso
en conocimiento del Tribunal de Cuentas quién
ante la evidencia aceptó la demanda. El Tribunal de Cuentas nos preguntó si íbamos a poner
denuncia ya que no hacerlo suponía entregarlo
a Fiscalía. Contestamos
que no, ya que un juicio
de esa relevancia tenía
un coste muy elevado.
Juan Carlos
Cuando la causa llegó al
del Rio
fiscal éste solicitó al Triportaveu del grup
bunal de Cuentas que lo
municipal
archivara. Pero hay ciertas dudas: 1.- Si según el gobierno de la ciudad se informó al Ayuntamiento de ese archivo el 19 de febrero ¿cómo es que el gobierno
decide el día 23 comparecer en la causa? ¿No
estaba ya archivada?; 2.- Si el día 19 el gobierno ya conocía el archivo de la causa ,¿cómo
es que el ministro Corbacho se dirigió al PP
el día 28 indicando que esperaba que tuviéramos pruebas?; 3.- Si la alcaldesa ya lo sabía
desde el día 19 ¿cómo es que no advirtió ni
al ministro ni al PP?; 4.- La noticia de la investigación por el Tribunal de Cuentas aparece el
día 28 en el ABC pero nadie a día de hoy ha
pedido una rectificación; 5.- Al Fiscal General
lo propone el Gobierno del que forma parte
el ministro Corbacho. Por último, el PP pone a
disposición de todos los ciudadanos los docu mentos donde se comprueba que todo lo
dicho es cierto.

A CiU sempre hem pensat que la política es fa
al carrer, al costat dels ciutadans/es, i no als
despatxos. Pensem que cal estar en contacte
amb la gent i escoltar les seves necessitats i
els seus problemes reals per poder, així, actuar en conseqüència.
Fruit de tot això, hem pogut constatar la
difícil situació per la que passen molts botiguers/es i molts autònoms/es de la nostra
ciutat (i de tot el territori). La davallada de la
clientela, la dificultat per
accedir al crèdit i l’allargament dels terminis de
pagament són tan sols alguns dels problemes dia ris amb què aquests han
Meritxell
de lluitar. Una lluita que,
Borràs
en nombroses ocasions,
portaveu del grup
l’han de fer sols, sense el
municipal
suport necessari per part
dels governs.
Amb l’objectiu de mitigar les greus conseqüències que està tenint aquesta crisi en
molts sectors de la societat, des de CiU hem
fet nombroses propostes per intentar superar
la crisi, basades en les iniciatives que altres
països europeus han aplicat amb èxit.
Ara sembla que, per fi, el govern de l’Estat
està disposat a escoltar aquestes propostes
però, malauradament, el tripartit segueix oposant-se algunes d’elles. És el moment, doncs,
de fer que les administracions paguin a 30
dies, com passa als països de la Unió Europea
que són seriosos, i que entre els particulars
i les empreses es pagui com a màxim a 60
dies. Cal, també, eliminar la pujada de l’IVA
que pretén dur a terme el govern central, facilitar l’accés al crèdit i la liquiditat de les pimes i
els autònoms i aplicar polítiques actives d’ocupació per generar nous llocs de treball.

Darrere de les estadístiques i de les sigles:
epa, taxa d’atur, iva, ipc, pib, euríbor, íbex35....
darrere de les propostes i els debats, de les tertúlies radiofòniques i de les portades dels diaris,
darrere de tot això hi ha persones que veuen
com cada dia la seva situació empitjora, hi ha
famílies que viuen en la incertesa pel futur, des
de l’atur o des del treball més o menys precari,
amb l’angoixa de no saber si podran pagar la
hipoteca el mes vinent o
tornar a omplir la el carro
de la compra. Darrera de
les paraules hi és la gent.
Si hi ha un col·lectiu
que està pagant doblement aquesta situació,
aquest col · lectiu és el
Alfonso
de les dones. Perquè la
Salmerón
crisi també té cara de do portaveu del grup
na. Segons un estudi remunicipal
cent, el camí que s’havia
avançat tímidament al llarg dels últims anys per
equiparar el sou de les dones al dels homes ha
començat a retrocedir. En aquests moments,
una dona cobra el 17 % menys que un company que realitzi la seva mateixa feina. La crisi
incrementa encara més l’escletxa de desigualtat
entre els homes i les dones.
Però no és només això. L’altra cara de la mo neda és l’impacte que té la crisi també en la
conciliació laboral i familiar. També estem retrocedint en aquest aspecte. L’increment de l’atur
femení, la reducció de jornades i els contractes
a temps parcial, estan fent que l’aportació de la
dona a les tasques domèstiques torni a guanyar
pes en relació a la dels homes.
Aquest any, amb motiu del 8 de març cal
reivindicar un cop més i amb més força la plena
igualtat entre dones i homes. Igualtat de drets
laborals, socials i familiars. Que la crisi no ens
faci perdre espais en la lluita per la plena igualtat entre dones i homes.
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