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EDITORIAL

ENQUESTA

Cuando se conmemoran años
de democracia, L’Hospitalet, iniciando una experiencia pionera en el
mundo local, se ha parado a refle-

Nuevas reglas
de juego

xionar sobre las reglas de juego es-

sionada que permita desarrollar y
aplicar políticas consensuadas para
mejorar la convivencia, la calidad
de vida y nuestro entorno.
Este compromiso se ha plasma-

tablecidas y sobre los déficits que presentan. El diagnóstico

do en la aprovación del Plan Director de Participación Ciu-

nos dice que la participación ciudadana, bien a través de la

dadana que, en síntesis, regula en qué asuntos participarán

sociedad organizada o bien a través de la iniciativa indivi-

los ciudadanos; quien podrá participar y, finalmente, como

dual, debe y puede mejorarse. Ante estas conclusiones, el

se organizará esta participación. Sin olvidar la tradición acu-

Ayuntamiento ha asumido la responsabilidad de dotar a

mulada a partir de las experiencias de los consejos munici-

L’Hospitalet de un instrumento que defina una nueva forma

pales, como el de Gent Gran o Salud, o de las comisiones

de gobernabilidad y que prevea más y nuevos órganos de

puntuales como la del Plan Integral de Collblanc-la Torrassa,

participación en los que quepan no sólo las opiniones del

ahora el reto es conseguir que el ejercicio democrático de

mundo asociativo sino también las opiniones individuales.

la participación ciudadana sea valorado por cada uno de los

Nuevas maneras, al fin y al cabo,
de relacionar la ciudadanía con la
acción de gobierno, con el objetivo
de construir una ciudad más cohe-

hospitalenses como una obligación

L’H apuesta por una nueva cultura
democrática con mejores instrumentos
de participación ciudadana

que va más allá de su cita con las
urnas, del pago de impuestos y de
la recepción de servicios.

Què li sembla que
la pel·lícula ‘Tapas’,
rodada a L’H, ja
tingui tres premis?

Demetrio Guillem
propietari del bar Comercio

Estic molt content que la pel·lícula es rodés al meu bar. Corbacho és una persona que promociona molt el barri de Santa
Eulàlia. A veure si anem a cercar
l’Oscar a Hollywood! Tant de bo
guanyin molts més premis.

LA FIRMA

Els comptes clars

Joan Colom
Síndic major de la
Sindicatura de Comptes de
Catalunya

En l’últim any
la Sindicatura ha fet
un salt important en
mitjans humans i
materials, per afrontar
els nous reptes
de fiscalització

La Sindicatura de Comptes de Catalunya és una instituDels òrgans de control extern els anglesos en diuen
ció amb una responsabilitat que afecta molt directawatchdog: la Sindicatura fa de ‘gos guardià’ dels recurment els ciutadans, tot i ser encara poc coneguda pel
sos públics.
gran públic. És l’òrgan encarregat de vetllar perquè la
Per dur a terme aquesta feina, la llei garanteix a la
Generalitat faci un bon ús dels recursos públics i resSindicatura un estatus d’independència del poder polípecti la legalitat vigent en matèria econòmica i finantic, i particularment del Govern. De fet és al Parlament,
cera, però també perquè el Govern compleixi amb la
com a dipositari de la sobirania popular, a qui ret
màxima eficiència i eficàcia a l’hora d’aplicar les pocomptes la Sindicatura, subministrant a una comissió
lítiques a què s’ha compromès davant la ciutadania a
especialitzada les dades necessàries per fiscalitzar
través dels pressupostos.
l’acció de l’executiu.
Sovint es diu, amb raó,
La Sindicatura ha de
Tot i que té arrels medievals,
que la llei de pressuposfer un seguit de fiscalitzaaquesta institució acaba de celebrar
tos és la iniciativa més
cions cada any fixades per
important que aprova el
llei, però també actua per
els 20 anys de la seva creació
Parlament cada any, en la
encàrrec del Parlament i a
mesura en què retrata com
instàncies de denúncies
cap altra els nostres governants. Però tant o més imciutadanes. Cal no confondre-la amb un tribunal: quan
portant que allò que l’executiu diu que farà és allò que
troba irregularitats administratives que puguin generar
realment acaba fent un cop tancat l’exercici: els númeresponsabilitats comptables les posa en coneixement
ros canten, com diu la dita popular! I és aquí on la Sindel Tribunal de Cuentas, i de la instància judicial corresdicatura de Comptes controla si els ingressos i les desponent quan són susceptibles d’originar responsabilipeses s’han ajustat a dret, si s’han abocat o no els ditats penals. Tot i que té arrels medievals, aquesta instiners previstos i si aquests recursos al capdavall han sertució acaba de celebrar els 20 anys de la seva creació
vit per complir els objectius a què anaven destinats.
tal com s’estableix a l’Estatut.

Susana Guillem
empresària

Surto a la pel·lícula i de debò que
m’ho vaig passar molt bé. De tots
els artistes, qui em va impactar
més va ser l’Ángel de Andrés, que
és un paio molt trempat. Corbacho és com el rei Midas, li anirà
bé. A veure si fan la segona part!

Antonio Muñoz
joier
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Telèfon únic
de la policia
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municipal
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He fet de ‘doble’ i ha estat fenomenal. S’ha donat a conèixer Santa Eulàlia, el barri més antic de
L’Hospitalet. Corbacho porta un
bona trajectòria; li desitjo que tingui molta sort i que sigui tenaç; i a
Juan Cruz, que faci més pel·lícules.
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