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L’H finalitza el 70% dels projectes
del Fons Local del Pla Zapatero
La major part dels carrers ja estan remodelats i només resten les obres de més envergadura
El 70 % dels projec tes que
L’Hospitalet finança amb l’ajut
del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), l’anomenat Pla Zapatero, estan ja executats. La
major par t dels carrers previstos han estat remodelats,
així com les reformes en gran
part dels 21 centres educatius
planificats. Només queden els
projectes més complexos i els carrers
que no s’han pogut tancar al trànsit
fins l’agost per no entorpir més la
circulació.
A la tornada de les vacances
aquest mes de setembre, molts veïns
han vist que el carrers aixecats els
mesos passats estan ja urbanitzats,
amb noves voreres adaptades per
facilitar el pas de les persones amb
problemes de mobilitat, i una gran
part dels que pertanyen a la xarxa secundària, convertits en vies de prioritat invertida, és a dir, on els vianants
tenen preferència sobre els vehicles. �
En aquests moments només resta per finalitzar la millora d’11 carrers
al Districte I; de 4 carrers i de la plaça
dels Avis a Santa Eulàlia; de 2 carrers
i de la plaça del Vidre a Collblanc-la
Torrassa, i de la plaça de la Moncloa
de Can Serra, als districtes IV i V.
La major part de les obres enca
ra pendents són les que necessiten
més temps per a la seva execució
o aquelles que comportarien més
problemes de trànsit per acumulació d’obres a la zona. Aquestes han
començat a l’agost un cop finalitzades o molt avançades la resta de
projectes del voltant.
El mes vinent també hauran fi
nalitzat les obres de millora en 21
centres educatius de la ciutat, mentre que s’està avançant en altres
equipaments públics com poliesportius i casals de gent gran.
Els projectes finançats amb el
Fons Estatal d’Inversió Local, que
ha dotat L’Hospitalet amb 44,5 milions d’euros que s’estan invertint
en 145 projectes, han d’estar executats abans del 31 de desembre.
Per aquest motiu és molt important
que els treballs no s’endarrereixin.
“Portem un bon ritme d’execució
en les obres i tot estarà acabat a fi-

m
i
l
l
o
r
e
s

Gabriel Cazado

Durant l’agost s’han
avançat les obres de molts
carrers per començar el curs
amb noves vies de prioritat
invertida i la supressió de
barreres arquitectòniques
a tot el municipi

L’alcaldessa va visitar les obres de Sant Josep amb veïns, regidors i tècnics municipals

nal d’any”, afirma l’alcaldessa, Núria
Marín, que ha fet diverses visites als
barris per veure com avancen els
projectes. L’alcaldessa afirma que
els veïns han estat molt comprensius amb l’enrenou de les obres i
que s’han rebut poques queixes
perquè “hem fet tot el possible
per reduir al mínim les molèsties”.
L’alcaldessa també ha destacat que
aquests projectes faran possible
que el 100 % dels carrers de la
ciutat quedin lliures de barreres
arquitectòniques i que per executarlos s’ha empleat 1.700 persones.
# redacció

La alcaldesa reclama más recursos
Ante la crisis económica y la reducción de la partida que el Estado destina a los ayuntamientos
La alcaldesa de L’Hospitalet,
Núria Marín, se ha mostrado
partidaria de que se abra el
debate sobre la financiación
de los ayuntamientos dada la
difícil situación económica, el
incremento de ingresos que
recibirán las autonomías y la
posible reducción���������������
de la partida
que el Estado destina a la financiación de los municipios.
Núria Marín asegura que la ciudad afronta esta crisis mejor que
otras. “La ciudad está más preparada
que en el pasado para hacer frente
a este difícil momento porque ha
diversificado su economía. Somos
la segunda ciudad de Catalunya
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en puestos de trabajo localizados
pero no en tasa de paro. También
el Ayuntamiento ha realizado una
gestión económica rigurosa que nos
ha permitido afrontar el año 2009
con tranquilidad”.
Sin embargo, la alcaldesa considera que una vez cerrado el acuerdo de financiación autonómica hay
que abordar la de los ayuntamientos. “Hay que reajustar su papel en
el marco global y pasar del 13% de
los ingresos del Estado que recibe,
el mismo porcentaje que hace 30
años, a uno mayor”.
En la misma línea, Núria Marín
cree que ante la difícil situación de
las haciendas locales, “hemos de

blar seriamente de las competencias que no nos son propias y que
venimos realizando, que algunos cifran en el 30% del gasto municipal.
Es el momento de que cada uno
asuma de forma paulatina sus competencias para contribuir a aliviar las
haciendas locales”, argumenta.
La alcaldesa aún expuso otra
propuesta para mejorar la situación financiera de los municipios.
Ante el Fondo Estatal de Inversión
local (FEIL) que prevé el Gobierno
central para 2010, centrado esta vez
en proyectos medioambientales,
sociales y sobre nuevas tecnologías,
Núria Marín es partidaria de un “FEIL
mixto” que se repartiría entre esos

proyectos y el gasto ordinario de los
ayuntamientos en políticas sociales
y proyectos de ciudad.
n Los ejes de 2010
Sobre las prioridades del próximo curso, la alcaldesa destacó las
políticas destinadas a la personas
(guarderías, becas, ayudas sociales...), la seguridad ciudadana, el civismo y la convivencia, y seguir con
la transformación de la ciudad, tanto
con mejoras en los barrios como en
proyectos de envergadura como la
remodelación de la segunda fase de
la Granvia o el soterramiento de las
vías férreas�. # c . s .

