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EDITORIAL
Per garantir
la convivència

hibeix la venda de begudes alcohòliques a partir

cions. És per això que resulta raonable que sigui

de les 11 de la nit.

també aquesta la que pugui sancionar amb les

Es tracta de mesures preventives però neces-

multes més importants i que tingui competències,

sàries si no volem que la situació esdevingui un pro -

si el comerç reincideix, per ordenar el tancament

L’Ajuntament de L’Hospitalet ha decidit prendre

blema greu d’ordre públic generat per la ingesta d’al-

de l’establiment infractor.

mesures excepcionals per garantir la convivència i

cohol a la via pública durant la nit. Les 500 denún-

Amb aquestes iniciatives, l’Ajuntament de L’Hos-

l’ordre a la via pública. D’una banda, ha demanat més

cies veïnals rebudes al llarg de l’any 2009 així ho ava-

pitalet pretén adaptar-se de forma ràpida a la nova

competències a la Generalitat per poder imposar

len, com les 1.000 actuacions de la Guàrdia Urba-

realitat i eradicar situacions no desitjables que in-

sancions exemplars als establiments que venguin

na per consum de begudes a la via pública.

cideixen de forma directa en la nostra percepció so -

alcohol en horari nocturn. D’altra banda, a partir de

De fet, la llei de 1985 ja preveu la prohibició de

bre la seguretat al carrer i sobre la convivència als

l’1 de maig, uns 150 autoserveis de la zona nord

vendre alcohol entre les 23h i les 8h, però la ma-

espais públics. Cal actuar de forma eficient i deci-

–en els barris de Pubilla Cases, la Florida, Collblanc

jor capacitat sancionadora la té la Generalitat, men-

dida davant els conflictes i evitar les ocasions que

i la Torrassa– i de l’entorn del carrer de Femades

tre que un ajuntament només pot imposar multes

afavoreixin l’ocupació de l’espai públic de forma in-

del Centre, al costat de les polèmiques discoteques

d’un màxim de 1.500 euros. Per raons de proximi-

deguda i incívica, i les festes improvisades amb be-

de Cornellà, hauran de tancar durant la nit per evi-

tat i de coneixement directe del territori, una admi-

gudes alcohòliques que molesten i creen insegu-

tar de forma radical que infringeixin la llei que pro-

nistració local detecta abans aquest tipus d’infrac-

retat en el veïnat.
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Aumenta el incivismo
en L’Hospitalet
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de l’IVA
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Fa uns dies el president Montilla va estar a
L’Hospitalet amb l’alcaldessa, Núria Marín,
per veure la gran transformació dels barris de
Collblanc i la Torrassa. La Llei de barris dels
governs del PSC ha fet possible una inversió
de més de 27 milions d’euros.
A Collblanc i la Torrassa s’han realitzat
mol tes actuacions que han suposat una mi llora en la qualitat de vida de milers de
veïns (nous carrers, enllumenat, habitatge pú blic, noves places, més
aparcaments, nou casal
i escola bressol, ascensors, escales mecàniques, programes socials, etc.). Això també ha
Mario
estat possible gràcies
Sanz
al treball conjunt entre
portaveu del grup
les administracions i la
municipal
Comissió d’Entitats.
Aquesta transformació també porta un
bon ritme a Pubilla Cases i la Florida, on les
obres de millora s’estenen arreu, i seran especialment visibles amb la transformació del
nou Mercat de la Florida.
El barri del Gornal, amb la inversió municipal i la del Pla Urban de 14 milions d’euros,
gaudirà de noves avingudes, nous espais pel
barri i un poliesportiu.
Tots i cadascun dels barris de la ciutat han
experimentat transformacions als seus carrers
i places, amb els plans de millora. Ha estat
el cas de Santa Eulàlia-Plaça d’Europa, Can
Serra, Centre, Sant Josep i Sanfeliu.
El Govern Montilla, amb la Llei de barris
ja en el seva setena convocatòria, arribarà a
beneficiar a 140 barris de tot Catalunya. L’alcaldessa, Núria Marín, treballa perquè tots els
barris de L’Hospitalet siguin millors cada dia.

El incivismo en la ciudad ha aumentando tanto que el Ayuntamiento ha pedido a la Generalitat autorización para cerrar los comercios
que venden alcohol por la noche fuera del
horario permitido.
Conforme nos acercamos al verano esa si tuación se agrava. Algunos incívicos compran
alcohol en esos establecimientos y lo con sumen en la calle o plazas de la ciudad crean do problemas de convivencia y ruido al resto
de ciudadanos que queremos descansar.
Cada año sucede lo
mismo. Cuando llega el
buen tiempo algunos
utilizan la calle o plazas
Juan Carlos
como discotecas molesdel Rio
tando al resto de veciportaveu del grup
nos. Ante esa situación
municipal
el gobierno de la ciudad
formado por el PSC e ICV-EUiA está enfrentado y no se pone de acuerdo, debiendo el
PSC pedir ayuda al resto de fuerzas políticas.
Ante el descontrol que existe dentro del
gobierno municipal, el PP, como segunda fuerza política de la ciudad y por responsabilidad,
hemos apoyado al PSC en la lucha contra los
incívicos. El PP de L’Hospitalet es un partido
serio y responsable que cuando tiene que
criticar al gobierno municipal por su mala gestión lo hace pero que cuando tiene que apoyar al gobierno para acabar con el incivismo y
la inseguridad también le ayuda.
Eso es lo que nos da credibilidad ante los
ciudadanos. Lo que nos convierte en la única
alternativa real al actual gobierno de la ciudad.
Y el que cada día haya más ciudadanos que
manifiestan su simpatía y apoyo al PP de la
ciudad para ganar las próximas elecciones
municipales.

El proper mes de juliol el Govern central durà
a terme l’increment de l’IVA tot i que no hi
ha ni un sol economista, ni un tècnic, ni cap
premi Nobel que doni suport a aquesta iniciativa. A més, la Comissió Europea va posar
de manifest que aquesta pujada suposaria un
cop en la recuperació econòmica de l’Estat
espanyol i el propi conseller d’Economia de la
Generalitat ha declarat que aquesta pujada és
“inapropiada i es planteja a destemps”.
Tanmateix, i fent cas
omís a tots aquests consells i opinions, el Govern
del senyor Rodríguez Za patero sembla estar de cidit a fer-ho. Així, el proMeritxell
per mes de juliol les fa Borràs
mílies veurem com cosportaveu del grup
ta, encara més, arribar a
municipal
final de mes i les empreses es trobaran amb que els seus problemes
de liquiditat s’agreugen. Tot plegat, ens conduirà cap a un escenari marcat per l’aturada
de la reactivació del consum i de la recupera ció econòmica. És això el que volem? És això
el que els ciutadans/es necessiten? És obvi
que no.
Per això, des de CiU tornem a emplaçar
novament al president de la Generalitat a articular una majoria dels partits catalans per
aturar la pujada de l’IVA. Cal recordar que tots
els intents de CiU per acordar amb el Govern
mesures concretes per afrontar la crisi de ma nera consensuada han estat infructuosos i l’ac
ció del tripartit s’ha quedat només en grans de claracions evidenciant, així, que prefereix donar suport incondicional al PSOE que donar su port a la recuperació de l’economia catalana
evitant l’augment de l’IVA i posar-se, d’aquesta
manera, al costat dels ciutadans i les empreses catalanes.

La decisió del Tribunal Suprem d’autoritzar l’en judiciament de Garzón, d’una banda, i d’anular
les escoltes del cas Gürtel, de l’altra, representen un cop en tota regla a la Justícia del nostre
país. Una decisió de les grans instàncies de la
Judicatura que entorpirà el curs de dos processos enormement lesius per a la malmesa
credibilitat de les institucions.
Quan estan a punt de complir-se 35 anys
de la mort del dictador,
mai no havien estat les
institucions democràtiques tan desprestigiades
com ho estan ara. Mai hi
havia hagut aquest dis tanciament entre la població i la mal anome Alfonso
nada classe política. Al
Salmerón
terreny abonat pels corportaveu del grup
ruptes i per la decisió,
municipal
per acció o omissió, de
PP i PSOE de córrer un espès vel sobre els
crims del franquisme, hem d’afegir l’atur i les
dificultats econòmiques de la immensa majoria de la ciutadania, que han aprofundit aquest
perillós distanciament amb les institucions.
Això que ara en diuen desafecció.
La decisió del TS cal llegir-la en aquest
context i és això el que la fa més greu. És
com si un tribunal alemany autoritzés jutjar a
un jutge que tractés d’investigar els crims del
III Reich. Doncs això és el que està passant
al nostre país, amb la complicitat del PP i del
PSOE que s’emparen en el respecte a la divisió de poders per eludir pronunciar-se, com va
passar el passat ple quan tots dos van votar
en contra d’una moció de suport al jutge.
Esperem que no prosperi l’estratègia que
pot conduir a la inhabilitació de Garzón i a
l’arxiu del cas Gürtel, seria probablement el
cop més fort que patiria la nostra democràcia
en la seva curta història.
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