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Millora dels equipaments sanitaris

L

a millora i l’ampliació de la xarxa d’equipaments sanitaris de la ciutat continua amb
la incorporació de la Unitat Polivalent de
Salut Mental que s’ha fet a la Florida i que
començarà a funcionar a final d’any i la reforma
del CAP de Just Oliveras que comporta, a més,
l’ampliació del laboratori clínic. Ambdues actuacions han coincidit amb la visita de la consellera de
Salut, Marina Geli, a la ciutat, en la qual ha explicat que L’Hospitalet ha rebut una inversió de 400
milions d’euros en els darrers 7 anys en equipaments sanitaris, com l’ampliació de l’Hospital de
Bellvitge, la reforma de l’Hospital Duran i Reynals,
la construcció del CAP de Can Serra i del Centre
d’Urgències d’Atenció Primària del carrer del Cobalt, entre d’altres.

És cert que el mapa sanitari de L’Hospitalet encara no s’ha acabat i així ho reconeixia Geli, que
xifrava els equipaments que falten en 200 milions,
però el que cal destacar és que, tot i la difícil situació econòmica, no s’ha descartat cap equipament. Continuen en projecte el CAP de la Florida
i el del Gornal, les obres dels quals és preveu que
comencin en breu, i s’estudia la definició de nous
centres d’atenció primària a Sant Josep i a Santa
Eulàlia. El termini previst per finalitzar el mapa sanitari de la ciutat és l’any 2015 i la previsió de les
institucions és seguir endavant, tot i la reducció
de despesa a la qual s’obliga a les administracions, perquè la sanitat i la qualitat assistencial es
consideren peces clau de l’Estat del Benestar.
Però a banda de les inversions, també s’ha in-

crementat la despesa corrent en sanitat a L’Hospitalet. L’any 2004 aquesta era de 277 milions
d’euros anuals i aquest 2010 està xifrada en 500
milions, un 84% més que fa 6 anys, tot i que la
població només ha augmentat un 2% en aquest
període.
Però, a més, s’ha obert un nou camp d’actuació en l’àmbit sanitari, de recerca i de docència
lligat a l’activitat empresarial. El clúster biomèdic
i biotecnològic BiopoL’H és el projecte de futur
amb el qual la ciutat afronta, d’una banda, el pas
a una nova economia i, d’altra banda, la millora de
la salut i les condicions de vida de la ciutadania a
través d’avenços d’impacte internacional, com la
vacuna contra el papil·loma humà o les investigacions sobre el genoma humà de l’Idibell.
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Montilla i la millor
acció de govern

¿Dónde va
tu dinero?

L’H, 100x100
democràtic?

Continuem sense
finançament

El proper 28 de novembre la ciutadania
de Catalunya està convocada a les urnes.
Aquests dies els diaris publiquen enquestes que donen una victòria a Artur Mas.
Però als socialistes el que més ens preocupa és que l’abstenció sigui alta. Volem
que tothom participi a les properes eleccions autonòmiques.
És possible que la magnífica obra del
Govern presidit per José Montilla no s’hagi explicat prou bé, i que el soroll mediàtic
de l’Estatut hagi tapat una gran obra de
Govern, però hem d’explicar que avui
Catalunya té molts més serveis públics de
qualitat que quan governava CiU.
A Catalunya hem construït 1 centre de
salut cada dues setmanes; hem fet 8 hospitals nous en tres anys; en 7 anys hem
contractat 4.600 metges; hem augmentat
un 76% els recursos en salut; 15.800
persones menys en llistes d’espera per
intervencions quirúrgiques; s’ha baixat a
la meitat el temps d’espera que hi havia a
l’època de CiU, i més de dos milions de
pacients tenen la recepta electrònica.
En 7 anys s’han contractat 7.600 mossos nous; en 4 anys, 3 mossos nous cada
dia. Així hem doblat el nombre de policies
per habitant; hem fet una comissaria
cada 2 mesos, i ara tenim prop de 5.000
bombers.
La primera proposta d’Artur Mas és
reduir en una tercera part els treballadors
de la Generalitat, prop de 50.000 treballadors i treballadores. CiU i Artur Mas
ens volen deixar sense mestres? Sense
policies? Sense metges?
Artur Mas és menys per Catalunya i
per L’Hospitalet.

Un ciudadano de L’Hospitalet con sus impuestos está pagando el mantenimiento
del Parlamento Europeo, Congreso de los
Diputados, Senado, 17 parlamentos autonómicos, 38 diputaciones, 8.116 ayuntamientos y 40 consejos comarcales, sólo
en Cataluña. Y ahora con el nuevo estatuto de Cataluña se quieren imponer las
veguerías. ¿Y cómo vamos a pagar todo
esto? En cada una de esas administraciones hay que pagar políticos, asesores, coches oficiales, gastos en publicidad, comilonas, viajes, etc. Desde el PP creemos
que esa situación es insostenible siendo
necesario un recorte serio del gasto de la
Administración.
Mientras otros sólo se preocupan de
cómo colocar a más gente, desde el PP
de L’Hospitalet hemos pedido al gobierno
municipal formado por el PSC e ICVEUiA reducir el tamaño del Ayuntamiento
agrupando tenencias de alcaldía, la incorporación de las dos sociedades municipales al Ayuntamiento, la creación de un
plan de austeridad que suponga reducir
viajes, comilonas y el uso de los vehículos
oficiales y reducir los gastos en protocolo
y en publicidad.
Desde el PP hemos pedido que el
dinero que se ahorre con esos recortes
de gastos se destine a las familias de
L’Hospitalet que más lo necesiten, a la
construcción de pisos de protección
oficial y guarderías, a mejorar la limpieza y
a ayudar al pequeño comercio, que es el
que crea el 80% de puestos de trabajo.
Estos sí son los problemas reales de
los ciudadanos. Y a eso, el gobierno de la
ciudad ha votado en contra.

La democràcia és un bé que tot ciutadà
ha de respectar, especialment, si aquest
ha estat escollit democràticament i està al
servei dels ciutadans. Lamentablement, al
darrer Ple municipal, no es van respectar
els drets més bàsics de la democràcia.
M’explico:
Dues entitats varen sol·licitar poder
intervenir al Ple municipal i a ambdues
se’ls hi va desestimar la petició de paraula
perquè la seva intervenció no estava relacionada amb cap punt de l’ordre del dia.
Fins ara, mai s’havia negat la paraula per
aquest motiu, tot i que així ho estableix el
Reglament orgànic municipal (ROM).
No obstant això, al torn de precs i
preguntes del Ple, la representant d’una
d’aquestes entitats demana la paraula
i l’alcaldessa la hi concedeix, tot i que
se li havia negat amb antelació (fet que
aplaudim perquè és un gest a favor de la
participació).
Seguidament, un ciutadà demana la
paraula i l’alcaldessa la hi nega perquè el
que ell vol exposar no ha figurat a l’ordre
del dia del Ple. És en aquest punt on l‘alcaldessa actua de forma arbitrària perquè,
sota el mateix criteri, a la primera li dóna la
paraula però al segon la hi nega.
Davant d’aquesta actuació, gens equitativa, CiU L’Hospitalet demanem una
explicació sobre el canvi de criteri i, per
sorpresa nostra, l’alcaldessa ens nega la
paraula contradient el ROM i els principis
més bàsics de la democràcia. Davant
d’això, hem presentat una carta a l’alcaldessa per saber si aquesta actuació
respon a una equivocació puntual o no.
Restem a l’espera de la seva resposta.

Un any més amb la tardor arriba l’aprovació
de les ordenances fiscals i del pressupost
municipal, i un any més hem de denunciar
la manca de finançament que pateixen els
ajuntaments. Una situació que en temps
de crisi encara es fa més greu.
El 2010 l’Estat ja va reduir en més d’un
9% l’aportació econòmica a la nostra ciutat a través de la participació en els seus
tributs. Aquesta reducció es va veure més
o menys compensada amb la creació dels
FEOSL que, a banda de la inversió en polítiques socials i medi ambient, permetien
finançar una part de la despesa corrent.
Enguany, encara que hi ha una previsió
d’increment de l’IPC de l’ 1,8%, el més probable és que a causa de la manca de consum, l’aportació de l’Estat continuï baixant,
amb la diferència que l’Estat ha suprimit el
fons locals extraordinaris dels últims dos
anys i que la pujada de l’IVA al 18% ens
faran pagar més pels serveis que l’Ajuntament ha de contractar.
Si a això li sumem que la situació d’extrema necessitat que cada cop viuen més
famílies de la nostra ciutat fa del tot necessari l’increment de la despesa social
per garantir les necessitats bàsiques més
elementals (beques menjador, àpats, ajuts
al lloguer...), i el poc marge per incrementar ingressos, el panorama és força preocupant.
L’Ajuntament es veurà obligat a reduir
molt considerablement el seu pressupost.
En aquesta conjuntura, el Govern de la
ciutat ha de prioritzar més que mai la seva
despesa. Més austeritat i més rigor. Reduir la despesa en qüestions prescindibles i
incrementar-la en les que garanteixin els
drets més elementals: polítiques socials,
educació, foment de l’ocupació.
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