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“La qualitat de vida és
l’objectiu del govern”
Com a portaveu del grup socialista, el majoritari en el govern de la ciutat,
Marco afirma que la qualitat de vida és l’objectiu dels serveis municipals,
que poden perillar per les dificultats financeres dels ajuntaments
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--- Com definiria la tasca del
govern en aquest mandat?
--- El més destacat és la preocupació pels serveis al ciutadà,
millorar la seva qualitat de vida.
L’acció del govern ha estat guiada per aquest objectiu.
--- I quins serveis s’han creat?
--- La llista és molt llarga i s’han
planificat segons la demanda.
Per exemple, la biblioteca de
Pubilla Casas ja existia i tenia
uns 50 usuaris al dia. Des que
s’ha ampliat a la Bòbila, en té
800. Quan obres un servei de
qualitat pensat per al ciutadà
del segle XXI, es fa servir. S’ha
de seguir treballant, però els recursos municipals són pocs i no
totes les administracions col·laboren. Si això no canvia, els serveis poden estar en perill.
--- Què passarà amb la desaparició de l’IAE?
--- La Llei d’hisendes locals diu
que no es compensarà els ajuntaments. Hi ha ministres que
afirmen el contrari, però a la llei
no hi és. No discutim si l’impost
és millorable, però mai acceptarem que disminueixi la capac i tat financera dels ajuntaments. Podria empitjorar la qualitat dels serveis o que s’hagi
d’incrementar la pressió fiscal.
Si això és dolent, l’altre és pitjor.
--- Un fet que farà història és
la cobertura de les vies...
--- L’Hospitalet serà una altra, no

El correu electrònic
del grup municipal és:
psc@mail.l-h.es

només en disseny urbà, sinó en
les relacions ciutadanes. I tan important és el camí com la meta.
No ha estat fàcil i el grup socialis-

ta, amb l’alcalde al davant, ha sabut combinar fermesa en els objectius i flexibilitat per negociarlos. Vull agrair també la generosi-

tat dels grups municipals per dur
el tema units i no fer-ne bandera
d’un partit.
--- També serà gran la transformació de la zona nord.
--- Pubilla Casas, Collblanc-la
Torrassa i la Florida-les Planes
són els més castigats per l’especulació. Abordar una reforma
integral en urbanisme, temes
socials, educatius... amb la participació de les entitats és el
més adequat. Permetrà renovar
els habitatges, crear zones públiques i millorar els serveis.
--- Com es pot incentivar la
renovació dels habitatges?
--- Els ajuntaments hauríem de
tenir més instruments per fer,
amb mesures fiscals i jurídiques, que la iniciativa privada
actués en benefici de la col·lectivitat. Amb els pocs que tenim,
som exemple d’aquest sistema.
És una de les opcions per renovar els habitatges, afavorint
sempre l’interès general.
--- Per què s’ha posat l’accent en el medi ambient?
--- Hem de combinar el progrés
social amb el respecte al medi
ambient, perquè els recursos
naturals no són infinits. A més,
hem de tenir la complicitat dels
ciutadans per poder avançar.
--- Com es beneficiarà L’H del
nou districte econòmic?
--- Granvia L’Hospitalet crearà riquesa i l’única manera de repartir-la és tenint-ne. S’hi estan
ubicant serveis per a la ciutadania i, a més, és un referent que
situa la ciutat en el mapa i que
ha contribuït a ordenar-la.
--- La seva ciutat no coincideix amb la de l’oposició...

LA DESAPARICIÓ DE L’IAE
COMPORTA EMPITJORAR
ELS SERVEIS O
INCREMENTAR LA
PRESSIÓ FISCAL. I SI
UNA COSA ÉS DOLENTA,
L’ALTRA ÉS PITJOR
--- La funció de l’oposició no és
només criticar el govern, també
és plantejar propostes. L’oposició és fonamental per mantenir
el sistema democràtic, però trobo a faltar alternatives. Es diu
que no tenim llars d’infants públiques i no s’explica que la Generalitat està incomplint les seves promeses i oferint subvencions ridícules. M’agradaria obrir
un debat serè sobre el model
de ciutat i la seva viabilitat.
--- Un altre debat obert és la
seguretat ciutadana.
--- Sense seguretat no hi ha llibertat. Els efectius de la Policia
Nacional són insuficients. A
més, hi ha un procés de trànsit
cap al desplegament dels Mossos i ara som en territori de ningú. Cal avançar el desplegament i ordenar les competències de cada cos. El que no quadra és la proposta del PP que
afirma: menys impostos i més
seguretat. Això és impossible.
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