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Vivienda. Rehabilitación de edificios municipales y cesión de la SAREB
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“Volem conèixer com es concreten
i com es treballen els drets humans
en el segle xxi a la nostra ciutat.
D’aquesta manera, volem que els
nostres ciutadans tinguin assegurats els seus drets”. Amb aquestes
paraules, el tinent d’alcaldia de Benestar i Drets Socials-Esports i Joventut, Cristian Alcázar, ha anunciat
que l’Ajuntament ha començat a treballar en la Carta de drets i deures
del ciutadà. El tinent d’alcaldia ha fet
aquesta declaració en el decurs de
les jornades titulades La nostra ciutat,
espai per gaudir dels nostres drets.
Algunes de les qüestions tractades
han estat esbrinar quins són els nostres drets, on estan recollits i quines
són les vies per reclamar-los. També
s’han estudiat el paper i les obligacions de l’autoritat local al respecte i la
protecció i la garantia dels drets.
L’Hospitalet és una ciutat compromesa amb els drets humans des
de fa més de trenta anys i entre les
línies de treball que ha desenvolupat
hi ha la cooperació, amb el 0,7% del
pressupost destinat a projectes de
solidaritat i programes de conscienciació i sensibilització social. y

L’any 2017 la ciutat disposarà de
nous parquímetres a les zones amb
estacionament d’horari limitat, que se
substituiran pels que hi ha actualment
a la via pública. Els nous aparells incorporaran les noves tecnologies i
permetran tenir el control dels parquímetres de manera remota en tot moment, es podrà pagar amb targeta de
crèdit on line i gestionar les incidències immediatament, com ara deixar
fora de servei un parquímetre, si cal;
reiniciar-lo; canviar les tarifes, etc.
En total seran 50 aparells que facilitaran la utilització a les persones
usuàries i també faran possible una
gestió personalitzada dels vehicles,
com és el cas dels cotxes elèctrics
que disposen d’estacionament
gratuït en zones blaves. Els usuaris
d’aquests vehicles, a hores d’ara,
han d’obtenir un distintiu a les dependències municipals. Aquesta
gestió ja no caldrà fer-la sinó que
podran introduir la matrícula a la
màquina per obtenir el tiquet.
L’Ajuntament ja ha iniciat els tràmits per contractar els nous aparells
i els equips complementaris per un
import de 356.000 euros. y

Piso rehabilitado en la plaza Guernica para destinarlo a alquiler social

L’H sigue recabando pisos
para alquiler social
El Ayuntamiento está rehabilitando viviendas
patrimoniales y recibirá de la SAREB otros 50
pisos para adjudicar a familias vulnerables
Con el objetivo de conseguir una
bolsa de vivienda de alquiler social
que dé respuesta a las familias en
riesgo de exclusión habitacional, el
Ayuntamiento está reformando viviendas que forman parte del patrimonio municipal y sigue negocian-

do con las entidades financieras
que tienen pisos vacíos para que los
cedan temporalmente.
La Mesa del Fondo Social de la
ciudad ha adjudicado recientemente 30 pisos en régimen de alquiler
social, entre ellos algunos munici-

pales que se han reformado o los
9 que le cedió el BBVA antes de
que el Tribunal Constitucional bloqueara la ley del Parlament contra
la pobreza.
El consistorio tiene previsto
acordar con la SAREB (conocido popularmente como el banco
‘malo’) la cesión temporal al municipio de 50 viviendas, que también
serán adjudicadas por la Mesa. Se
calcula que en L’H 200 familias necesitan un piso de forma urgente. y

