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JOAN FRANCESC MARCO

Portaveu del Grup Municipal Socialista

“L’H ha guanyat pes polític per a
la ciutat i per a la seva identitat”
Va ser nomenat portaveu del grup socialista l’any 1997, responsabilitat
que comparteix amb la de tinent d’alcalde d’Educació i Cultura i
diputat-president de l’Àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona.
Marco es mostra satisfet del treball del grup socialista i reivindica més
competències i recursos per als ajuntaments

CRISTINA SÁNCHEZ
Quin balanç fa d’aquest mandat en el qual
s’ha estrenat com a portaveu?
Extremadament positiu, tenint en
compte quina és la situació general dels ajuntaments. El grup socialista ha fet el que li tocava, complir amb les seves responsabilitats.
De tota manera, caldria destacar
en primer lloc, la situació econòmica de l’Ajuntament, que és complexa; una ciutat amb pocs recursos amb els quals ha de donar els
serveis que els ciutadans demanen. En segon, la situació dels
ajuntaments, que són la part més
pobra de les administracions públiques. El percentatge de participació de les despeses dels ajuntaments en el conjunt de l’Estat és
molt baix i s’ha d’incrementar. D’altra banda, en aquest mandat s’ha
aconseguit que cada cop més la
ciutat tingui el pes que li correspon. Moltes vegades ens omplim
la boca amb declaracions més o
menys retòriques de L’Hospitalet,
la segona ciutat de Catalunya, etcètera. Però això, a més de dir-ho,
s’ha de notar i hem aconseguit la
presència de L’Hospitalet a les institucions no estrictament d’àmbit
local. El pes polític que ha guanyat
és molt positiu per a la ciutat i per
a la seva identitat.

Dels temes acordats pel Ple municipal
enguany, quins destacaria?
S’ha avançat quasi en tots els temes i s’està fent un esforç per millorar la qualitat de vida dels ciutadans. Projectes com L’Hospitalet
pel Civisme o oferir recursos a l’escola per millorar la formació van
en aquesta direcció. Aquest és el
repte d’avui i també del futur, i en

Com a membre de la Diputació, quin és
l’àmbit de col·laboració d’aquesta
institució amb els municipis?
La Diputació té la seva raó de ser
en la cooperació amb els ajuntaments. Al meu entendre, funciona
molt bé, a través dels plans de cooperació als quals es dediquen
quantitats molt importants i amb
els serveis que s’ofereixen als
ajuntaments. A L’Hospitalet, hi ha
acords amb quasi totes les àrees
municipals: Política Social, Promoció Econòmica, Educació... Per
exemple, la Diputació acaba d’aprovar el projecte de remodelació
de Can Arús on s’ubicarà l’Arxiu.
Quin és el paper d’una administració local
en matèries en les que quasi no té
competències com són educació i cultura?
La llei municipal només reconeix

L’ajuntament
és la part
més pobra
de tots els
organismes
públics

JUAN VALGAÑÓN

Tot i això, el Congrés ha rebutjat introduir
en els pressupostos de l’Estat diversos
projectes de L’Hospitalet...
En aquest cas, els interessos generals de partit s’han imposat sobre els interessos dels ciutadans.
Tots hem d’aprendre, i també els
socialistes, que tenim obligació
primer amb els nostres ciutadans.
Els acords parlamentaris entre CiU
i PP en el Congrés per tirar endavant els pressupostos han fet que
les esmenes presentades pel grup
socialista a proposta de l’Ajuntament, en les quals figuraven, entre d’altres, dos temes fonamentals com la nova Comissaria de
Policia i el pas per sota les vies de
la Riera Blanca, quedessin aparcats. Però insistirem. Els presentarem en els pròxims pressupostos si aquests temes encara no estan resolts. I esperem la sensibilitat dels grups, especialment dels
que tenen la responsabilitat d’aprovar-ho, PP i CiU.

Legalment tots els grups poden
presentar mocions, però moltes
vegades són excessives i sobre temes que no tenen perquè ser objecte d’una moció. Això no vol dir
que l’oposició no hagi de tenir mitjans per reclamar, per exemple, un
semàfor, però això, en una moció,
fa que es devaluï una mica.

ell ja s’ha avançat molt. També
L’Hospitalet està fent un esforç per
millorar la ciutat. Ara mateix s’està renovant el clavegueram al Centre, s’està construint el parc de la
Torrassa i es reforma la Tecla Sala. Aquests dies, a més, hem rebut una molt bona notícia, l’ampliació de la Fira als terrenys de Pedrosa, que pot moure altres projectes per a L’Hospitalet. Per tant,

aquesta vocació doble de la ciutat, que dóna serveis als seus habitants però també projecta els
seus serveis més enllà, es va complint. I el pes polític que està adquirint fa que sigui més fàcil.
I com és la relació amb l’oposició?
Crec que és francament bona més
enllà de les picabaralles normals
que hi ha en un ple, sobretot quan

hi ha públic nombrós. Hi ha respecte polític i personal i és una relació molt cordial. Al marge d’aquests moments de tensió, l’endemà seiem i acordem el que calgui.
De fet, en aquest mandat s’han aprovat
moltes mocions per unanimitat...
Sí, és veritat. De tota manera, crec
que les mocions s’han de redefinir,
han de tenir un sentit més polític.

als ajuntaments el manteniment
dels centres educatius, i en la cultura, les biblioteques. Els ajuntaments han de tenir més competències. Això vol dir que tot ho han de
fer els ajuntaments? No necessàriament. Els poders públics han de
detectar quins problemes té la societat i establir les seves prioritats.
Han de posar els elements perquè
els problemes es resolguin, la qual
cosa no vol dir només diners, sinó
per exemple arribar a un conveni
amb una ONG per a qüestions socials. En una ciutat, cada cop hi
ha més energies i les administracions han de procurar que es desenvolupin. Un centre social el pot
fer l’administració però també altres, amb un control efectiu de resultats i un compromís.

