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El govern de l’Harmonia

L

es formacions que componen el nou Govern municipal, PSC i ICV-EUiA, han triat l’edifici patrimonial de l’Harmonia com
a escenari per signar el pacte de govern
que liderarà la ciutat fins al 2015. L’Harmonia
esdevé símbol de la gestió municipal de l’actual
mandat, un govern sòlid, amb una veu única i
uns objectius comuns i clars. Els eixos de l’acció de govern també estan en harmonia amb el
que la ciutadania va expressar a les urnes el 22
de maig: fer polítiques socials que mantinguin
el benestar i la xarxa de protecció enfront de la
crisi econòmica; promocionar l’economia local,
generar ocupació i formació per a tothom, i garantir la seguretat i la convivència als barris i a
l’espai públic.
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I tot això sota un mateix paraigua, el d’una
administració més senzilla, més eficient en la
gestió de recursos i que faci més fàcil la vida al
ciutadà. Per començar, austeritat: les àrees de
gestió baixen de 12 a 8. Per seguir, gestió política de proximitat més a prop de la ciutadania i
on tindrà un paper principal l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà, que esdevindrà una veritable finestreta única, un punt de referència on s’atengui
qualsevol tràmit o consulta.
Altres elements estratègics del mandat seran
un nou Pla director de participació ciutadana,
que ha de potenciar la veu de la ciutadania, l’estudi del futur de la zona de Can Trabal i l’elaboració d’un pacte de ciutat per a la convivència i
per impulsar noves polítiques que millorin l’im-

PP
JUAN CARLOS
DEL RIO
Portaveu

CIU

pacte del fet migratori a la nostra ciutat.
La mateixa creació d’un govern d’esquerres
és també conseqüència del mandat de les urnes, que han permès fer majoria a les forces
d’esquerres dins el Ple municipal per a la defensa de l’Estat del Benestar i per buscar sortides
progressistes a l’actual situació econòmica. Per
aquest motiu, Núria Marín va ser investida alcaldessa amb els vots de PSC i d’ICV-EUiA durant
la presa de possessió del nou Consistori.
Un cop constituït l’Ajuntament, investida l’alcaldessa i nomenat el govern, ara comença un
dels processos més importants: l’elaboració del
Pla d’actuació municipal que ha de concretar
les accions que el Govern durà a terme durant
el mandat.
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Hem entès
el missatge

¿Qué necesita
L’Hospitalet?

Un canvi
de rumb

Un pas
endavant

Aire fresco en
el Ayuntamiento

L’H afronta els reptes més importants de la seva història i és en
aquests moments en què s’ha
de garantir la cohesió i la igualtat d’oportunitats amb un govern
fort i sòlid. La ciutadania, el 22
de maig, ens va fer confiança, ha
decidit que sigui el PSC qui lideri
aquesta situació amb polítiques
d’esquerres, per continuar generant benestar als ciutadans.
Hem entès el missatge dels
ciutadans. Demanen ser escoltats activament, demanen diàleg
continu i més proper, i respostes
ràpides i efectives als seus problemes. El nostre compromís és:
- Treballar per una ciutat on drets
i deures siguin garantia de convivència i llibertat. Carrers, places i
escales de veïns han de ser tes
timonis del civisme, aplicant les
normes, amb fermesa i rigor, i
aportant solucions perquè l’espai
públic sigui de tothom.
- Fomentar l’ocupació i el creixe
ment econòmic, atraient empreses, donant més formació perquè
la nostra ciutadania tingui més
oportunitats laborals, i a la vegada fent de la nostra ciutat un pol
de centralitat per a tot Catalunya.
- Lluitar perquè els serveis públics (sanitat, educació, atenció
social...) siguin de qualitat i intocables, i per fer realitat les reivindicacions de L’Hospitalet.
El compromís de l’alcaldessa Núria Marín és ferm. Volem
comptar amb la teva participació
per treballar junts per la ciutat.

L’Hospitalet debe construirse
desde el dialogo y el consenso.
Con propuestas que fortalezcan
la ciudad y pretendan el bienestar común de todos los ciudadanos. Esta será la responsabilidad
del PP de L’Hospitalet en su
acción política diaria. Un partido
que puede dentro de 4 años ser
gobierno en L’Hospitalet.
La ciudad necesita un gobierno fuerte, eficaz y eficiente. En
un momento con pocos recursos
económicos debemos aplicar
el sentido común y la responsabilidad en la gestión de esos
recursos y destinarlos a quién
más los necesite.
La prioridad en la ciudad es la
creación de empleo. L’Hospitalet
tiene un excelente potencial de
crecimiento económico pero
para ello primero hay que creérselo y segundo saber aplicar las
políticas locales adecuadas para
fomentar la ocupación.
La seguridad ciudadana es
otro de los principales problemas de la ciudad. El gobierno local debe ser contundente contra
aquellos que incumplan las normas de convivencia. L’Hospitalet
puede y debe ser una ciudad
tranquila y segura.
Debemos hablar de la inmigración sin problemas. Hay que
fomentar la convivencia y no nos
debe temblar el pulso contra
aquellos que no cumplen con
las más elementales normas de
civismo y convivencia.

L’Hospitalet ja ha constituït el seu
consistori. Ho va fer el passat
dissabte 11 de juny amb un guanyador: el partit socialista.
Els hospitalencs i les hospitalenques, amb el seu vot, han
decidit que el PSC torni a governar la ciutat de L’Hospitalet però,
aquesta vegada, ho ha de fer
d’una forma molt diferent: sense
tenir majoria absoluta.
Aquest fet, que semblava
inimaginable atès que fa 28
anys que revaliden a les urnes
aquesta majoria, ha obert un nou
escenari a la ciutat i ha de significar una nova forma de governar.
A partir d’ara, esperem que el diàleg i la negociació siguin la base
del govern de la ciutat. Ara ja no
poden fer i desfer per ells mateixos. Necessiten obrir les portes
de la seva gestió a la transparència, a donar explicacions i a
comptar amb el conjunt del consistori a l’hora de fer pactes de
ciutat.
I aquests pactes han de ser
els que la ciutat necessita: crear
ocupació, ajudar les famílies a
enfrontar la crisi i a sortir-se’n
i fer de L’Hospitalet una ciutat
cívica, segura i neta.
Si no ho aconseguim, si tornem a tenir un equip de govern
que gestioni la ciutat sense escoltar les necessitats dels seus
ciutadans, tornarem a donar ales
a aquells partits extremistes que
poc contribueixen a solucionar
els problemes.

El passat 11 de juny es va constituir el nou Consistori. Comença
un nou mandat amb moltes dificultats. El nou govern haurà de
fer front a nous reptes amb una
situació econòmica i un clima polític adversos. Tot i així, ICV-EUiA
hem fet un pas endavant i assumim la responsabilitat de formar
part del govern perquè entenem
que la situació ho requereix.
Hem volgut que la majoria
d’esquerres que hi ha al consistori s’expressés en un govern
d’esquerres que entomi el futur
amb polítiques d’esquerres i
hem signat un acord amb el PSC
partint de tres principis rectors:
davant l’onada de retallades,
blindar les polítiques socials en
les prioritats pressupostàries de
l’Ajuntament; fer un esforç en
la dinamització econòmica i la
creació d’ocupació, i millorar la
convivència als barris; i això ho
farem mitjançant la proximitat i el
diàleg per garantir els drets i les
oportunitats de tothom, exigint
el compliment dels seus deures.
ICV-EUiA assumim aquesta
responsabilitat perquè estimem
aquesta ciutat i volem que el
futur es continuï escrivint amb
polítiques de progrés. No serà
una tasca fàcil però estem segurs que ho aconseguirem amb
el concurs de tothom. T’invitem
a caminar junts en aquest viatge
per construir el futur.

Queremos empezar agradeciendo la confianza de más de 6.200
hospitalenses que de forma libre
han dado su apoyo a Plataforma
per Catalunya el pasado 22 de
mayo.
Entramos en el Consistorio
con la cabeza bien alta, sabe
dores con orgullo de haber derribado la primera muralla de
un sistema caduco. Nuestra
campaña que ha consistido en
hablar y escuchar al pueblo debería sonrojar a aquellos grupos
políticos que en tiempos de
crisis y recortes han derrochado
millones de euros provenientes de nuestros impuestos en
campañas estériles. Debería
avergonzar también a los medios
de comunicación que sólo han
paralizado su mutismo absoluto contra nosotros para verter
mentiras o publicar encuestas
manipuladas para desalentar a
nuestros simpatizantes. Y por
último debería hacer reflexionar
a aquellas organizaciones y políticos sin escrúpulos que se han
manifestado contra nosotros
amparándose en infamias.
Entramos en un Ayuntamiento que huele a rancio y a cerrado
después de tantos años de mayoría absoluta del Partido Socialista, ahora mantenida gracias a
los sectores más rancios e intolerantes de la extrema izquierda (ICV). Entramos para traer
aire freso y decir bien alto lo que
dicen más de 6.200 hospitalenses: primero los de casa.
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