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L’H celebra els 25 anys d’ajuntaments democràtics
L’Ajuntament aprova una declaració institucional signada per tots els grups en la qual reclama més competències i finançament per als municipis

L’apunt

Ban

“Avui som el que som
gràcies a ells.” Amb
aquestes paraules, l’alcalde Celestino Corbacho agraïa la dedicació
dels regidors que ha tingut la ciutat en aquests
25 anys d’ajuntaments
democràtics, en especial
dels primers en prendre
possessió l’any 1979. En
la seva intervenció, l’alcalde va fer un repàs a
l’avanç que ha experimentat L’Hospitalet en el
darrer quart de segle,
però també va mirar cap
al futur: “Hem de reforçar el món local en un

Ciutadans i ciutadanes,
Ara fa 25 anys de la recuperació dels ajuntaments democràtics. El
3 d’abril de 1979 els ciutadans i les ciutadanes van elegir, per primer
cop en molts anys, els seus dirigents locals.
Amb l’arribada de la transició s’inicià un nou període a l’Estat espanyol tant en la vida política com social. Amb l’aprovació de noves
lleis orgàniques s’obrien nous camins per a les societats espanyola i
catalana i es posava fi als quaranta anys de manca de llibertats i democràcia que va representar la dictadura franquista.
Els noucreats ajuntaments democràtics es van trobar amb una situació difícil, com era donar resposta a les reivindicacions veïnals, racionalitzar el teixit urbanístic de la ciutat, lluitar contra la crisi econòmica i
crear i recuperar els seus signes d’identitat. L’Hospitalet ha estat un
bon exemple de tota aquesta activitat i d’aquest treball realitzat amb
l’objectiu de millorar la qualitat de vida de la seva ciutadania.
És per això que us faig saber que l’Ajuntament de L’Hospitalet va celebrar el passat 20 d’abril un Ple extraordinari en commemoració dels 25
anys d’ajuntaments democràtics, en el qual tots els grups municipals
van reconèixer la importància històrica del municipalisme democràtic
per al desenvolupament polític, social i econòmic dels nostres pobles
i es van adoptar els acords següents:
1. Reconèixer la importància cabdal de la feina realitzada pels ajuntaments democràtics al llarg d’aquests 25 anys en la transformació i
millora de les nostres ciutats.
2. Valorar la significació que els ajuntaments són les administracions
més properes a la ciutadania i que per això han d’ocupar una posició de
primer nivell en l’organització política i administrativa del nostre país, alhora que han de gaudir dels recursos necessaris per atendre els serveis a
la ciutadania.

Corbacho

món global. Vull globalitzar la seguretat, la sanitat, l’educació, els serveis socials, les noves
tecnologies, la solidaritat i la pau.”
Corbacho també es
va referir a les competències que reclamen els
ajuntaments del segle
XXI per millorar l’atenció
a la ciutadania: l’educació, l’habitatge, els
drets socials, l’atenció
als immigrants i les polítiques actives d’ocupació, entre d’altres.
L’alcalde va recordar
els exregidors de L’Hospitalet desapareguts i va
demanar un minut de silenci per a les víctimes
de l’11-M a Madrid.

3. Agrair públicament molt sincerament als membres del Consell
de Síndics de L’Hospitalet i a tots aquells ciutadans i ciutadanes que
han format part de les diferents corporacions locals, la seva dedicació
i treball en la millora de la nostra ciutat. L’esforç i la il·lusió de tots ells
han contribuït, sens dubte, al desenvolupament i transformació que
ha tingut L’Hospitalet en aquests 25 anys.

GABRIEL CAZADO

L’Ajuntament de L’Hospitalet
ha commemorat el 25è aniversari dels ajuntaments democràtics en record del primer consistori de la recuperada democràcia, constituït
el 19 d’abril del 1979 després dels primers comicis
municipals. Un quart de segle després, el 20 d’abril del
2004, el Saló de Plens es va
tornar a vestir de gala per
celebrar un sessió extraordinària en la qual es va fer balanç i es va reflexionar sobre el
futur. La revindicació va ser unànime: més competències i finançament per als ajuntaments.
Entre el públic, format per representants veïnals i del moviment associatiu, els antics regidors, càrrecs públics en alguns
dels mandats municipals transcorreguts des de 1979. A primera
fila, aquells que ara pertanyen a
altres administracions després
del seu pas per L’Hospitalet. Per
a l’alcalde Celestino Corbacho,
són els ambaixadors de la ciutat:
el conseller de Relacions Institucionals, Joan Saura, la consellera
de Benestar Social i Família, Anna
Simó, i el diputat al Parlament,
David Pérez.
A l’hemicicle, els actuals regidors, flanquejats per la Guàrdia
Urbana vestida de gala. I davant
d’ells, el faristol des d’on es van
adreçar als assistents els portaveus dels actuals grups municipals, l’alcalde i Santiago Ballesté,
president del Consell de Síndics
que des de l’any 2000 reuneix antics i actuals càrrecs públics de
L’Hospitalet. Les intervencions van
ser unànimes: cal impulsar el
municipalisme dotant els ajuntaments, l’administració més pròxima al ciutadà, de més recursos i
competències que reverteixin en
un millor servei a la ciutadania.
El Ple va aprovar una declaració
institucional signada per tots els
grups de l’Ajuntament agraint l’impuls ciutadà en aquests anys de
democràcia, la dedicació de tots
els que han format part dels ajuntaments democràtics i reclamant
més autonomia i finançament municipal. El text s’ha editat com a
ban per donar-lo a conèixer a la
ciutadania. # C. S.
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Foto de família dels regidors de L’Hospitalet en els darrers 25 años

4. Aquests 25 anys ens permeten constatar que és legítim plantejar les reformes legals necessàries, sobretot pel que fa referència a
l’àmbit municipal de competències i finançament dels ens locals per
tal de fer front a les aspiracions socials, econòmiques, culturals i polítiques del futur.
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Mario Sanz

Juan Carlos del Río

Alfonso Salmerón

Meritxell Borràs

Eduard Suàrez

Santiago Ballesté

Portaveu del PSC

Portaveu del PPC

Portaveu d’ICV-EUiA

Portaveu de CiU

Portaveu d’ERC

President Consell de Síndics

“Espero que els ajuntaments s’impliquin en la constitució europea
per construir l’Europa de les ciutats i de la pau, i que el nou Estatut de Catalunya reculli la veu dels
ajuntaments.”

“Les ciutats són nuclis essencials
de convivència i és necessari incrementar la participació ciutadana perquè la ciutadania es faci
coresponsable de la gestió de la
cosa pública.”

”Necessitem un nou impuls, un
nou contracte públic de ciutadania
per fer la segona transició democràtica i impulsar la democràcia
participativa, obrint l’Ajuntament a
nous sectors.”

“Convidem la ciutadania a celebrar-ho però fent autocrítica. Ara
toca fer un salt qualitatiu i una
regeneració valenta per reforçar el
paper de les ciutats com a espais
democràtics de participació social.”

“Cal entrar a fons en el debat de
competències i finançament. L’Estat nacional, el finançament i el
paper de Catalunya a Europa són
les fites en les quals el municipalisme català no pot fallar.”

“Com a exregidors d’aquest ajuntament renovem el nostre compromís per continuar treballant en
els projectes de futur. Hem de posar en valor el paper de les administracions locals dins l’Estat.”

5. Atesa l’actual situació política, creiem necessari que els partits i les
entitats ciutadanes continuïn treballant amb un esperit de consens enfront de la ruptura, de pluralitat enfront de la uniformitat, d’igualtat enfront de la discriminació. Reclamem, un cop més, la validesa del diàleg i
la participació com a eines fonamentals que garanteixin el nostre estat de
dret. Han estat aquests fonaments, juntament amb la força i la dedicació
de molta gent, allò que ens ha permès que avui, a L’Hospitalet, gaudim
d’una comunitat equilibrada, solidària i acollidora. En aquest sentit, l’Ajuntament de L’Hospitalet continuarà treballant en col·laboració amb les institucions i les entitats ciutadanes amb la mateixa il·lusió que ara fa 25
anys i avalats per una valuosa experiència democràtica.
L’Hospitalet, abril de 2004

