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PSC
Dos anys i seguim
sumant!
Francesc J. Belver
Portaveu

El PSC es va presentar fa 2 anys amb un programa electoral social i progressista que estem i seguirem desenvolupant. A L’H ningú no es queda
enrere. Atenem tothom qui ho necessita a través
de la xarxa de serveis socials, atorguem més de
4.000 beques menjador i hem aturat més de 400
desnonaments. Creiem en l’educació: hem estrenat el centre de segona oportunitat El Repartidor,
hem portat professors nadius d’anglès a les esco-

les i hem creat una nova línia de beques per a la
formació professional. Creiem que l’ocupació és
la millor política social: hem signat el Pacte local
per l’ocupació amb patronal i sindicats destinant
més d’1M d’euros a polítiques actives d’ocupació
i hem inaugurat el Mercat de la Florida i l’Escola
d’Energies Renovables. Creiem en la cultura: estem desenvolupant el Districte Cultural, apostem
per l’Escola de Música i seguim multiplicant el

nombre d’activitats a la ciutat. Centenars de mesures que no ocupen titulars, però que són la base
de la nostra acció de govern.
Hem fet molt i ens queda molt per fer. En
els propers anys seguirem construint nous equipaments esportius, juvenils i per a la gent gran;
iniciarem la nova transformació de la Granvia, i
desenvoluparem nous processos participatius i
millores als barris. Seguim sumant!

Ser alcalde o alcaldesa de L’Hospitalet no es tarea
sencilla. L’H es una ciudad dinámica, diversa y densa en la que hay que conciliar sensibilidades y necesidades diferentes y atender variopintos conflictos
muy complejos. Esto requiere empatía para ponerse
en la piel de los vecinos, dedicación y trabajo.
Se trata de pensar en los pequeños negocios
de la ciudad cuando vas a reformar una calle y no
quitarles la zona de carga y descarga como quiere

hacer el gobierno de Núria Marín en la calle Leonardo da Vinci sin ni tan siquiera hablar con ellos.
O de buscar soluciones a los vecinos vulnerables
que accedieron a un piso de alquiler social y son
acosados por bandas organizadas que se dedican a traficar con pisos sociales ocupados, como
está pasando en la calle Victoria Kent.
Pero Núria Marín hasta votó en contra de la
propuesta de Cs de abordar el tema en la Junta

Local de Seguridad que ella preside.
Todo esto implica un trabajo complejo y discreto que no te da portadas en los periódicos y tras
22 años en el gobierno municipal, de los casi 40
que lleva el PSC, parece que a Núria Marín solo
le motiva salir en el papel cuché. L’H necesita en
la alcaldía alguien que tenga claro que su principal
prioridad ha de ser atender a los ciudadanos. En
Cs lo tenemos claro.

Existeix una tendència de projectar la ciutat en un
model elitista i residencial destinat especialment
al servei del turisme i a les rendes econòmiques
de classe mitjana i alta. Queda reflectit en l’impuls d’habitatges de protecció oficial amb piscina a 240.000 euros inassolibles per a la majoria
de persones de L’Hospitalet o en la projecció
d’11.000 habitatges amb un cost superior. També
en les invitacions per edificar hotels, la proliferació

de pisos turístics i “d’inversors” que provoca pujades dels preus per als llogaters. En aquest context
la ciutat expulsa veïns i veïnes però també comerços i petites i mitjanes empreses pressionades
per una manca d’infraestructures en les zones on
desenvolupen la seva activitat. Cal destacar que la
petita i mitjana empresa suposa el 80% dels llocs
de treball de Catalunya i que per la seva naturalesa està molt arrelada al territori.

Aquest model que es perfila correspon a una
ciutat dormitori i receptora del nomadisme turístic
que no troba lloc a Barcelona per les encertades
moratòries i regulació i es desplaça a ciutats
adjacents. Des de CanviemL’H apostem per una
ciutat equilibrada i diversa on coexisteixin veïns i
veïnes, comerços de proximitat, empreses, cooperatives, entitats, etc. Una ciutat viva per viure i
conviure.

Desde el GM del Partido Popular vemos cómo
37 millones de euros nos separan de ser tratados
por la Generalitat como ciudadanos de primera. El
pasado 25 de mayo, los consellers Rull y Junqueras nos confirmaron oficialmente que dos de las
estaciones de metro de la L10 que pasan por L’H
serán inauguradas un año más tarde que dos de
las estaciones que pasan por Barcelona.
Esta decisión no ha obedecido a criterios de

movilidad, sino única y exclusivamente a criterios
económicos. Barcelona ha podido financiar las
estaciones pero L’Hospitalet no.
Lamentamos una vez más que, tanto la Generalitat como los partidos que sustentan el
Gobierno, no prioricen el bienestar común. El
presupuesto que necesitan las estaciones para
su apertura resulta menor, si lo comparamos con
el coste que tiene para todos el mantener unos

medios públicos de comunicación sobredimensionados con el objeto de utilizarlos como correa
de transmisión independentista, o el coste de
supuestas estructuras de Estado carentes de
utilidad práctica para los ciudadanos. Por ello,
desde el PP exigimos el mismo calendario de
apertura para las cuatro estaciones de la L10.
No podemos ser tratados como ciudadanos de
segunda.

ERC ha impulsat al darrer Ple una moció per donar suport a les comunitats de veïns afectades
pels impagaments de la banca. Els bancs s’han
convertit en els grans morosos de les comunitats
de propietaris acumulant un deute que supera els
59 milions.
Això ofega i perjudica les comunitats de veïns
que veuen com han d’assumir el sobrecost per
poder mantenir serveis mínims de la comunitat

com l’aigua o la llum, o no poden realitzar obres
de millora als edificis.
Les administracions públiques no es poden
quedar amb els braços plegats davant aquesta
realitat. Cal recordar que els bancs, rescatats amb
diners de tots, han accedit a la titularitat d’aquests
pisos després de desnonar famílies.
Des d’ERC hem presentat ja diferents iniciatives per pressionar els bancs perquè cedeixin pi-

sos i per donar resposta a les necessitats socials.
Hem aconseguit que l’Ajuntament introdueixi una
nova taxa per a pisos buits propietat de bancs i
grans tenidors. Ara hem aconseguit que l’Ajuntament demani el pagament immediat de les quotes
pendents, i ofereixi suport i assessorament a les
comunitats de veïns afectades per la morositat
dels bancs. Seguirem treballant per fer front a
l’emergència habitacional.

Què passa quan el morós és el banc? Aquesta
és la pregunta que ens venia al cap després de
conèixer la injusta situació amb què es troben moltes comunitats de veïns de la nostra ciutat i del
nostre país. I és que s’ha convertit en “normal” que
el banc no pagui les despeses de les comunitats
dels pisos dels quals és propietari fins que s’efectua la venda del pis.
Aquest fet ocasiona greus problemes econò-

mics a les comunitats de veïns ja que han de ser
els mateixos veïns els que han d’acabar pagant
més (assumir ells mateixos la part que hauria de
pagar el banc) per poder dur a termes obres o,
fins i tot, mantenir els serveis bàsics de la comunitat (ascensor, llum i aigua).
Veient l’enorme injustícia que aquest fet suposa, des del grup del PDeCAT vàrem presentar al
Ple passat una moció demanant a l’Ajuntament de

L’Hospitalet que fes d’intermediari entre el veïnat
i els bancs i forcés aquests darrers a fer front a
les despeses comunitàries que es deriven de les
seves propietats.
Sabem que no és la solució definitiva i, per
això, continuarem treballant per tal que aquest
problema es tracti on, de moment, es tenen les
competències per solucionar-ho, al Congrés dels
Diputats.

Presten un servei municipal, se’ls encarrega la
cura de les llars de les persones més vulnerables
(gent gran, persones amb necessitats especials...), reben el seu sou –indirectament– de fons
públics, són una peça clau de l’atenció social de
l’Ajuntament i de la seva cartera de prestacions
garantides. Però no, no són treballadores municipals. Les aproximadament 227 treballadores familiars i auxiliars de la llar del Servei d’Atenció Do-

miciliària, passen d’empresa en empresa perdent
drets, veient desdibuixar-se la professió per la qual
s’han format i augmentar la seva precarietat, especialment la de les seves companyes recentment
contractades (cal destacar que més del 95% són
dones).
Al Ple de maig, diversos grups municipals presentàvem una moció amb un objectiu clar: recordar al Govern que les seves decisions en matèria

de contractació poden crear condicions laborals
d’explotació. Degradant, també, la qualitat del servei. Existeix una responsabilitat directa del Govern
sobre la qualitat del servei cap a usuaris i usuàries
i sobre les realitats vitals i laborals de la plantilla
del SAD. Els sous de 500 euros, amb jornades
reduïdes i la feminització de la pobresa, també
comencen als despatxos que prioritzen les xifres
econòmiques, sense mesurar-ne l’impacte social.
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