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La UGT sempre defensarà Serveis Públics de qualitat i no es
cansarà d’exigir a qui competi
plantilles de personal suficients
i inversió en aquests àmbits.

Prou
retallades!
La persistència de la crisi
econòmica, l’escalada de l’atur
i l’injusta decisió d’eixugar el
dèficit públic amb retallades en
els Serveis Públics a la ciutadania estan posant en perill el
nostre Estat del Benestar i la
cohesió social.

retallada que castigui les famílies treballadores i afebleixi
el nostre Estat del Benestar.

Les retallades només serveixen
per deteriorar-les. La lògica
sempre és la mateixa: deteriorar el servei públic per poder
justificar després la seva entrega a mans privades, és a dir,

Per això, la UGT s’oposarà frontalment a qualsevol intent de

Els Serveis Públics garanteixen
la dignitat, la igualtat
d’oportunitats, l’equitat i la justícia al conjunt de la ciutadania.
Des d’UGT no tolerarem retallades a l’ensenyament públic ni
la liquidació d’un sistema nacional de salut eficient i no permetrem la fractura social ni
l’exclusió de les persones més
febles de la societat.

És ara, en aquests moments,
quan milers de persones es
troben a l’atur i moltes ja no
tenen cap protecció econòmica
al darrere, que hem de demanar
i exigir als Governs, sia l’estatal,
sia el català o els locals, un compromís contundent amb la seva
ciutadania.
La UGT Terres de Lleida té clar
que en situacions de recessió
(quan la població pateix més)
les polítiques públiques han
d’anar orientades a la prestació
de Serveis Públics de qualitat
i que garanteixin els drets a la
salut, l’educació, l’ocupació, els
serveis socials i l’atenció a la
dependència.

Si el nostre model social actual
fos destruït, els ciutadans i ciutadanes viurien conseqüències
gravíssimes, ja que perdrien una
sèrie de drets conquerits i reconeguts i patirien la falta de
resposta adequada dels serveis
de primera necessitat com ara
la sanitat, l’educació i
l’assistència social.

UGT Terres de Lleida està convençuda que una sortida social
de la crisi és possible.
Sense Serveis Públics no hi ha
Estat del Benestar.
La UGT Terres de Lleida reclama un compromís ferm de nodestrucció de llocs de treball
que depenen directament o
subsidiàriament de l’Administració, ja que aquestes són les
persones prestadores dels
Serveis Públics i que ens permeten gaudir d’una societat de
qualitat.

negoci privat amb diners
públics.
UGT mai no acceptarà que la
sortida de la crisi passi per un
canvi de model social que substitueixi una gestió pública i
pública-concertada dels pilars
de l’Estat del Benestar per una
de privada i mercantilitzada.

Prou retallades!
FE D’ERRADES
En el número anterior
d’aquest butlletí va sortir
publicat per error el logo
d’UGT quan en realitat
l’autoria de l’article
corresponia a CC.OO.

AVíS

Ampliació dels terminis dels rebuts domiciliats de
l’impost de béns immobles de naturalesa urbana
La novetat destacable del nou calendari fiscal per a l’any 2011 és
l’ampliació dels terminis dels rebuts domiciliats de l’IBI de naturalesa urbana. Els rebuts de l’IBI domiciliat es passaran pel banc en
quatre terminis, a diferència dels
tres de l’any anterior. Les dates
del càrrec són 6 de juny, 5 d’agost,
5 d’octubre i 5 de desembre. Els
tributs que es poden domiciliar
són IBI urbana, IBI rústica, impost
sobre vehicles de tracció mecàni-

ca (IVTM), impost sobre activitats
econòmiques (IAE), taxa per recollida d'escombraries i taxa per
guals, reserva d'estacionament o
estacionament prohibit. Per fer el
tràmit presencialment, cal adreçarse a l’Àrea d’Economia i Hisenda-Oficina de Gestió (avinguda
Blondel, 16), de dilluns a divendres,
de 9.00 a 14.00 h. Si es vol fer el
tràmit on-line, s’ha d’accedir al
web http://economia.paeria.cat,
entrar a l’apartat “alta o modifi-

cació de la domiciliació bancària
de tributs”, prémer el botó “tramitar” i omplir el formulari corresponent.
Qui encara no tingui domiciliats
els rebuts, del 6 de maig al 20 de
juliol és obert el termini de pagament de l’IBI urbana, i del 13 de setembre al 21 de novembre, de l’IBI
rústica, de l’IAE, la taxa de guals i
l’impost sobre béns immobles de
característiques especials.

