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Institucions. Segona reunió de la Comissió Mixta entre l’Ajuntament i la Generalitat sobre les qüestions pendents a la ciutat

El CUAP Pura Fernández
tindrà urgències pediàtriques
Generalitat i Ajuntament
acorden que el Centre
d’Urgències d’Atenció
Primària disposi de
pediatria el 2017
La Comissió Mixta entre Ajuntament i Generalitat, que tracta les
qüestions pendents de la ciutat
que competeixen a les dues administracions, va acordar en la reunió
del passat 21 de novembre que el
Centre d’Urgències d’Atenció Primària Pura Fernández del carrer
del Cobalt ofereixi servei d’urgències pediàtriques a partir de gener
del 2017.
Aquestes urgències funcionaran
de dilluns a divendres, de 15 a 22h,
i els caps de setmana, de 10 a 22h.
Des que es va eliminar el servei de
pediatria al CAP de Just Oliveras, si
els ambulatoris de zona estan tancats, en casos d’urgència d’atenció
primària les famílies han de traslladar-se fora de la ciutat.
La Comissió Mixta –que presideixen l’alcaldessa, Núria Marín, i la
consellera de Governació, l’hospitalenca Meritxell Borràs– també va
tractar altres temes sanitaris, com
la petició de L’Hospitalet perquè es
redueixin les llistes d’espera. Marín
va convidar el conseller de Salut,
Antoni Comín, a visitar la ciutat per
estudiar diversos temes.

El CUAP Pura Fernández està ubicat als números 135-137 del carrer del Cobalt

Un cop acabada la trobada,
Marín i Borràs van explicar que
havien tractat altres qüestions estratègiques per a la ciutat, com el
desenvolupament del PDU Granvia-Llobregat o les molèsties que
ha ocasionat als veïns la posada en
marxa de l’L9 del Metro per sorolls i
vibracions. Sobre l’L10, la Generalitat ha confirmat la voluntat d’obrir
la línia sencera i inaugurar alhora

les estacions de L’Hospitalet i de
Barcelona. En aquest sentit es van
emplaçar a una reunió específica
amb el Departament d’Economia
de la Generalitat per estudiar-ne el
finançament.
En educació, la Generalitat va
confirmar que treballa en l’encàrrec
dels nous edificis de les escoles
Ernest Lluch i Paco Candel, en la
renovació de les instal·lacions de

arxiu

El deute del Govern
autonòmic amb
el municipi s’ha
pogut abaixar de
18 a 6 milions d’euros

les cinc escoles del Pla d’urgència
–Frederic Mistral, Milagros Consarnau, Bernat Metge, Busquets
i Punset i Joaquim Ruyra– i en la
definició del Pla director de la formació professional.
En matèria d’habitatge, el Govern manté el compromís de cedir
a l’Ajuntament els pisos propietat
del BBVA ubicats a la ciutat que
l’entitat cedeixi per a lloguer social. Aquest tràmit va quedar aturat
quan el Tribunal Constitucional
va suspendre la Llei de mesures
urgents per afrontar l’emergència
habitacional i la pobresa energètica, aprovada pel Parlament.
Aquesta va ser la segona trobada de la Comissió Mixta i en ella
es va donar compte de la reducció
del deute de la Generalitat amb
l’Ajuntament, de 18 a 6 milions
d’euros. La consellera Borràs va explicar que “hem pogut fer un esforç
econòmic important i hem pagat 6
milions d’euros pendents de la Llei
de barris i al gener, fruit d’un acord
amb la Diputació de Barcelona,
esperem poder pagar un milió i mig
d’euros del Fons de Cooperació
Local.”
Núria Marín es va mostrar satisfeta de la trobada: “Gràcies a
aquesta dinàmica de treball hem
posat fil a l’agulla en molts dels
temes pendents, no en benefici de
l’Ajuntament ni de la Generalitat,
sinó de la ciutadania de L’H”. y

Acció social. La ciutat obrirà una oficina d’estalvi energètic per assessorar i ajudar els veïns sobre com reduir consums

Els municipis metropolitans de Barcelona, L’Hospitalet, Badalona, Sabadell, Terrassa i Santa Coloma de
Gramenet han decidit fer front comú
perquè el Govern de la Generalitat
accepti les seves al·legacions sobre
la nova llei de l’habitatge que està
tramitant el Parlament.
Els alcaldes de les sis ciutats
es van reunir el 30 de novembre a
l’Ajuntament de Barcelona per tractar sobre la futura llei de protecció
del dret a l’habitatge i establir una
estratègia comuna. Segons l’alcaldessa de L’Hospitalet, Núria Marín,
“volem que es tinguin en compte
les al·legacions presentades pels
ajuntaments i que la Generalitat
incrementi les partides dedicades
a emergència habitacional”.
L’Hospitalet ha presentat diverses al·legacions, com que la

Generalitat faci un reglament sobre
les ocupacions que sigui comú a
tots els municipis i que s’allargui
fins als sis anys el termini en el qual
els bancs i les immobiliàries tenen
l’obligació d’oferir per a lloguer social els pisos que tenen buits.
Marín ha afegit que “en els darrers anys, els municipis hem estat
molt sols a l’hora d’acompanyar la
ciutadania en temes com l’habitatge, la pobresa energètica o les
beques menjador. Estem al límit de
les nostres possibilitats”.
L’alcaldessa també va anunciar
que l’Ajuntament crearà una oficina
d’estalvi energètic amb ajuts de
l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
Aquest servei ajudarà la ciutadania
a informar-se i arranjar el seu habitatge amb mesures per estalviar
en el consum de subministraments.

cedida per l’Ajuntament

Al·legacions de
L’H sobre la nova
llei de l’habitatge

Els alcaldes Jordi Ballart, Dolors Sabater, Ada Colau, Núria Marín, Juli Fernández i Núria Parlon

Aquestes novetats coincideixen
amb el fet que L’H ha acollit la
segona trobada de la Taula d’emer-

Vídeo trobada
d’alcaldes

Vídeo Taula
d’emergència

gència en l’àmbit de l’habitatge i la
pobresa energètica de Catalunya,
presidida per la consellera Meritxell
Borràs. Hi van participar entitats
del tercer sector, la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, patronal i sindicats, financeres i empreses subministradores d’energia i
aigua.
Les entitats del tercer sector

van sortit decebudes de la reunió
perquè no es van produir acords.
Les entitats demanaven un increment del parc d’habitatges socials
i l’exigència que s’apliqui la llei per
evitar casos com el de la dona que
va morir en un incendi a Reus, a la
qual li havien tallat la llum. La Generalitat ha anunciat que sancionarà
Gas Natural per aquest fet. y

