NOTA DE PREMSA

L’HOSPITALET APROVA UN PRESSUPOST
PER AL 2012 QUE PRIORITZA LES POLÍTIQUES DE
PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ,
LA SEGURETAT, L’EDUCACIÓ I
LES POLÍTIQUES SOCIALS
El pressupost municipal per al 2012 és de 200 milions
d’euros, dels quals 193,36 milions es destinen a despesa
corrent, que representa un augment del 4,13% respecte
a l’exercici anterior
Davant la disminució d’ingressos —tant propis com
procedents d’altres administracions—, els comptes es
basen en un increment moderat de la pressió fiscal i en
el manteniment de les polítiques econòmiques, de
seguretat i d’educació i de serveis socials bàsics
També inclou un pla d’austeritat que preveu mesures de
contenció dels recursos humans, de gestió de la despesa
i de reconversió dels mitjans de comunicació
El pressupost municipal per a l’any 2012 és de 193,36 milions d’euros, quantitat
que es destinarà a despesa corrent i que representa un increment del 4,13%
respecte a l’exercici anterior (185,7 milions d’euros). El pressupost, que s’ha
aprovat amb els vots del PSC i ICV-EUiA, s’ha elaborat seguint els criteris
d’austeritat i contenció en la despesa i amb l’objectiu de mantenir la qualitat de
vida a L’H i la qualitat dels serveis municipals que es presten a la ciutadania.
Els grups del PP, CiU i PxC han votat en contra.
El nou pressupost s’emmarca en un pla econòmic de mandat que es basa en un
increment moderat de la pressió fiscal; el manteniment de la despesa
destinada a les polítiques econòmiques i de generació d’ocupació, les polítiques
de seguretat, convivència i civisme i les polítiques d’educació i de serveis
socials bàsics, i l’elaboració d’un pla d’austeritat i contenció de la despesa.
Aquest pla es basa en la racionalització, l’eficiència i l’estalvi de recursos per
reajustar partides i prioritzar serveis.
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L’Ajuntament obre un procés de reformulació dels mitjans de comunicació
locals públics, amb l’objectiu de definir un nou model de mitjans per continuar
garantint el dret a la informació, la qualitat del servei de comunicació a la
ciutadania i tenint en compte l’actual plantilla sobre la base de la sostenibilitat
econòmica i tècnica. L’elaboració del projecte del nou model de futur
s’encarregarà a un equip tècnic de professionals, entre ells hi haurà un
representant dels treballadors de La Farga.

LA SITUACIÓ DELS INGRESSOS MUNICIPALS
A la manca d’un model de finançament local adequat s’ha afegit ara la
disminució dels ingressos, tant propis com procedents de les transferències
d’altres administracions, bàsicament de l’Estat i la Generalitat. Aquesta
disminució dels ingressos conviu amb un important increment de la demanda
de serveis per part de la ciutadania.
En el capítol d’ingressos indirectes, la previsió és de 7 milions d’euros, un
7,72% menys que el 2011. Així, les transferències de l’Estat (IVA, alcohol i
tabac), un cop descomptades les devolucions corresponents a les liquidacions
de l’exercici 2008 i 2009, seran de 4,5 milions d’euros, la qual cosa representa
una disminució del 2% respecte al 2011. En aquest mateix capítol, la previsió
per a l’Impost de Construccions i Obres (ICIO) és de 2,5 milions d’euros, cosa
que suposa una disminució de 500.000 euros respecte al 2011 (-16,67%) i d’un
50% respecte al 2010.
Pel que fa a les transferències, L’Hospitalet rebrà 67,76 milions d’euros, un
35% del pressupost. De l’Estat (cessió de tributs, fons complementaris i IAE
estatal) la previsió és que rebi 54,68 milions d’euros un cop descomptades les
devolucions corresponents a les liquidacions de l’exercici 2008 i 2009. Per la
seva banda, la Generalitat aportarà a L’Hospitalet per a programes de benestar
social i educació 8,23 milions d’euros, xifra que representa un increment del
0,56% respecte al 2011, però reduirà les aportacions ja compromeses per a les
escoles bressol municipals en 115.000 euros i per a l’escola de música en
136.000 euros. En aquest mateix apartat cal incloure les aportacions d’altres
institucions com ara la Diputació de Barcelona, el Fons de cooperació local, els
fons europeus i d’altres, amb un import de 4,85 milions d’euros.
Pel que fa als ingressos directes, l’Ajuntament ingressarà 90,89 milions
d’euros, un 5,7% més que l’any 2011 (85,99 milions d’euros). Aquest increment
és bàsicament conseqüència de la variació del tipus impositiu de l’impost sobre
béns immobles, que passa del 0,804 al 0,869 i que comportarà recaptar 4,9
milions d’euros més. En aquest apartat també està la cessió de l’IRPF que fa
l’Estat i que ascendeix a 3,67 milions d’euros.
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MANTENIMENT DE LA DESPESA EN ELS SERVEIS A LES PERSONES
L’Ajuntament destinarà el pròxim any 127,92 milions d’euros, un 66,2% del
pressupost a la prestació de serveis relacionats amb la reactivació de
l’economia per generar ocupació, la seguretat i la convivència i l’educació i els
serveis socials bàsics.
L’objectiu del pressupost és garantir el manteniment de l’esforç en aquells
programes que garanteixen la igualtat d’oportunitats per a tothom.
 Entre els programes que tenen un major pes en el conjunt del
pressupost i que experimenten un major increment, hi ha els destinats
als serveis socials bàsics i a l’atenció a la dependència, amb un
pressupost de 20,3 milions d’euros i un increment del 12,3%. Alguns
exemples:
- El Servei d’Atenció Domiciliària té una previsió de 5,6 milions
d’euros, un increment del 35% (4,1 milions d’euros el 2011). El
SAD acull els recursos i les accions adreçades a les persones que,
per raó d'edat, dependència o discapacitat, tenen limitada
l'autonomia per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o
requereixen atenció permanent i a distància. També inclou el
servei de les tecnologies de suport i cura i els serveis de
telealarma i teleassistència.
- Les ajudes a famílies d’atenció primària té una dotació d’1,1
milions d’euros, amb un increment del 94% (575.000 euros el
2011).
 Pel que fa a educació, es destinen 10,8 milions d’euros a programes
d’administració, ensenyament preescolar (escoles bressol) i primària,
amb un increment del 3,3%.
 Per garantir la seguretat, la mobilitat i la convivència als barris, el
pressupost destina 25 milions d’euros a seguretat i mobilitat, amb un
increment del 7,5%. Al setembre 15 nous agents van iniciar el seu
període de formació i pràctiques (13 a l’Escola de Policia de Mollet i 2 a
la ciutat) i s’incorporaran a la plantilla quan finalitzin el procés. Al juliol
14 nous agents es van incorporar a la plantilla de la GU, que, en els
darrers dos anys, s’ha incrementat en un 20%, fins arribar als 422
agents.
 El manteniment de la via pública, la recollida de residus i neteja viària,
l’enllumenat, el medi ambient i els parcs i jardins té un pressupost de
47,9 milions d’euros, que representa un increment del 2,52%.
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 L’Ajuntament vol contribuir al desenvolupament econòmic de la ciutat, la
millora de la qualitat de l’ocupació i la competitivitat de l’economia local.
En aquest sentit, el desenvolupament del Districte Econòmic i de la plaça
d’Europa ens han de portar a consolidar el nostre projecte empresarial i
avançar cap a la sortida de la crisi econòmica.

AUSTERITAT I CONTENCIÓ EN LA DESPESA ORDINÀRIA
La voluntat d’austeritat i de contenció en la despesa ha marcat l’elaboració del
pressupost per al 2012 de manera que retalla la despesa considerada no
prioritària.
Alguns exemples són:
 Recursos humans:
-

-

Amortització prioritària de les places de jubilacions i de jubilacions
anticipades.
No perllongament del servei actiu més enllà de 65 anys.
Minimitzar les substitucions.
Reducció al mínim de les hores extres.
Reducció del nombre d’àrees de gestió —que ha passat de dotze a
vuit àrees executives—, el nombre de tinències d’alcaldia —de 9 a 6—
i el nombre de càrrecs de confiança del Govern municipal —de 28 a
23. Aquesta reducció suposa un estalvi d’un 13% en la despesa per
càrrecs electes i càrrecs de confiança de tots els grups municipals.
Compromís de reduir els càrrecs de confiança en un 30% durant el
mandat.

 Reducció de les partides de publicitat, atencions protocol·làries i premsa
i altres publicacions en un 6%. En el període 2008-2012, en el concepte
de publicitat s’ha produït una reducció de -34,5%.
 Reconversió dels mitjans de comunicació locals que pivotaran a l’entorn
d’internet.

LES INVERSIONS MUNICIPALS
El 2012 l’Ajuntament de L’Hospitalet destinarà 6,63 milions d’euros a
inversions. En aquest capítol l’Ajuntament tirarà endavant les inversions que
s’havia compromès a fer amb la ciutadania i amb les administracions, com ara
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el desenvolupament de la Llei de barris de Collblanc i la Torrassa, la Llei de
barris de la Florida i Pubilla Cases i el pla Urban, projectes cofinançats al
cinquanta per cent entre Ajuntament i altres institucions.
Alguns dels projectes que es desenvoluparan el 2012 cofinançats amb altres
administracions són: el Centre Gornal Activa i el Centre de Formació
Tecnicoesportiu (projecte Urban Gornal); la urbanització de carrers (Llei de
barris de la Florida i Pubilla Cases), i el nou equipament de lleure per a infants i
joves Cinema Romero (ampliació de la Llei de barris de Collblanc i la Torrassa).

El pressupost municipal consolidat per a l’exercici 2012 —format pel
pressupost ordinari de l’Ajuntament i de les societats anònimes municipals—
és de 206,6 milions d’euros.
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