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Més competències per als ajuntaments

E

l pròxim Ple municipal del 21 de desembre debatrà una innovadora moció del
grup socialista per tal que les sancions
per incomplir l’Ordenança municipal del
civisme i de la convivència permetin denegar el
reagrupament familiar o la regulació per arrelament social de les persones nouvingudes. Amb
l’actual reglament de la Llei d’estrangeria, els
ajuntaments tenen poc a dir en aquest procés de
regulació. Només poden informar sobre l’estat de
l’habitatge on ha de viure la família que sol·licita
el reagrupament o sobre l’arrelament social del
sol·licitant. Però en cap cas es té en compte si
es tracta d’una persona que altera la convivència
del seu entorn i protagonitza comportaments incívics demostrables amb les sancions previstes en

l’Ordenança municipal. Això és el que demana el
PSC al Govern central, quan aquest prepara una
modificació del reglament de l’esmentada llei.
La idea és fomentar la cohesió i el caràcter acollidor que sempre ha distingit L’Hospitalet consolidant la seguretat i l’ordre a l’espai públic i privat,
com a garantia de llibertat i, alhora, d’evitar actituds xenòfobes. Si prospera la proposta del
PSC, es negarien un 5% de les sol·licituds de
regularització però també s’aconseguiria evitar
estigmatitzar un col·lectiu en funció del seu origen pels comportaments incívics d’una minoria.
Per això, la moció remarca el compromís de la
ciutadania amb el seu municipi per una convivència harmònica i pel manteniment de la ciutat,
i que aquest compromís amb el municipi i amb la

comunitat no distingeix llocs d’origen, cultures o
costums.
El respecte a la convivència és el que inspira la
moció, així com els diversos serveis que ha posat
en marxa fins ara l’Ajuntament de L’Hospitalet per
fomentar-la, com el Servei de Mediació Comunitària, que ha obtingut una bona resposta ciutadana i que demostra que la mediació és sovint
més efectiva que la sanció. Tot i això, quan es demostra una reiterada disposició a malmetre el veïnatge i l’espai públic, quan el comportament insolidari afecta reiteradament la convivència de la
comunitat, els ajuntaments, com a coneixedors
del problema, han de poder alertar de la situació i
impedir que aquesta minoria perjudiqui el conjunt
de la ciutadania.
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per a tothom

El PP puede
gobernar L’H

El president
de tots

Gràcies pel
vostre suport

El passat 2 de desembre, l’alcaldessa de
la ciutat Núria Marín va encendre els llums
de Nadal de la ciutat. Una il·luminació que
podrem veure i gaudir a la plaça de l’Ajuntament i a diversos eixos comercials de la
ciutat. S’acosta el Nadal a L’Hospitalet, i
aquí com a milers de ciutats podrem gaudir d’unes festes que per a la majoria de la
ciutadania tenen una gran part de màgia i
il·lusió.
Són temps difícils, però aquest Nadal
serà millor per a les 2.000 persones que
han trobat feina a Catalunya, de les quals
190 són de L’Hospitalet. La creació de feina continuarà sent una prioritat del Govern. Molts de nosaltres esperem que
l’any 2011 sigui millor i entre tots ho podem aconseguir. Són moltes les persones
que amb el seu treball fan que la vida a
la nostra ciutat sigui més agradable. A
L’Hospitalet hi ha més de 500 entitats i
associacions que fan una gran feina al
llarg de tot l’any i que aquestes festes
també volen compartir amb tots nosaltres
una part del seu treball. Des d’aquesta
tribuna els hi volem donar les gràcies.
Al llarg d’aquests dies podrem trobar
a tots els barris més d’un centenar d’activitats per a tots els públics, com poden
ser la Mostra Pessebrista a l’Harmonia, la
Fira a la rambla Just Oliveras, el Concert
de Nadal de l’Escola de Música, el Pessebre Vivent a la plaça de l’Ajuntament, Els
Pastorets del Centre Catòlic, els casals
d’hivern dels esplais, les moltes activitats
esportives i, per últim, l’arribada el 5 de
gener dels Reis de l’Orient.
El PSC volem desitjar a tothom unes
bones festes de Nadal i un feliç 2011 ple
de sort i salut !!

Tras las elecciones autonómicas las ganas
de cambio se están trasladando también
a L’Hospitalet. En nuestra ciudad el PSC
lleva más de 30 años gobernando y ahora
cada vez son más los ciudadanos que ven
necesario un cambio de gobierno municipal.
El PP es la segunda fuerza política en
L’Hospitalet y la única que realmente puede ganar al PSC y formar un nuevo gobierno. En las últimas elecciones autonómicas de este mes de noviembre el PP ha
aumentado el número de votos en el 90%
de las mesas electorales de la ciudad y ha
incrementado en cerca de 3.000 el número de votos respecto a las anteriores elecciones autonómicas.
Ahora hay que trabajar para que nuestros ciudadanos vuelvan a confiar en el PP
en las próximas elecciones municipales.
Ahora más que nunca el cambio en la ciudad es posible y necesario. L’Hospitalet
necesita un nuevo impulso, una nueva forma de hacer política con ilusión, trabajo
y eficacia. L’Hospitalet puede convertirse
en el motor económico de Cataluña, para
ello es necesario gobernar la ciudad de
forma inteligente. L’Hospitalet puede llegar
a ser una ciudad atractiva para otros ciudadanos, para ello es necesario convertir la ciudad en un lugar seguro y limpio.
L’Hospitalet puede llegar a ser una ciudad
cómoda y bonita, para ello es necesario
construir más aparcamiento público y fomentar la rehabilitación de nuestras fachadas.
En mayo hay elecciones municipales y
el cambio ya está aquí. Si nos apoyas haremos de L’Hospitalet la mejor ciudad de
Cataluña.

A L’Hospitalet, 23.170 persones (el
24,68% de les persones que van votar el
28N) ens han fet confiança i, en el conjunt
del país, CiU ha estat la primera força política. El resultat d’aquestes eleccions ha
trencat esquemes, ja que la victòria de CiU
ha estat generalitzada arreu de Catalunya.
Gràcies a això, CiU ha obtingut l’àmplia
majoria que necessitava per poder constituir-se com el govern fort, cohesionat i
responsable que Catalunya necessita.
Sabem que en aquests comicis molta
gent ha confiat, per primera vegada, en
CiU. Som conscients, tal com ja ho va
avançar Artur Mas durant el míting de
final de campanya, que som dipositaris
d’aquests vots i que ens hem de fer mereixedors d’aquesta confiança. Per tant,
serem fidels als nostres compromisos.
Ara és el moment de treballar per donar
resposta a les necessitats reals de Catalunya. Cal fixar els àmbits principals en
els quals treballar per aixecar el país i,
en aquest sentit, la prioritat és la creació d’ocupació, l’ajut a la petita i mitjana
empresa, la millora del nivell educatiu del
país i la lluita contra el fracàs escolar. I,
més endavant, caldrà plantejar un pacte
fiscal al Govern espanyol.
Per treure Catalunya del sot en què es
troba és important que el Govern tingui
capacitat de diàleg amb el conjunt de la
societat. Per aquest motiu, treballarem
per crear un ambient de col·laboració, i
d’entesa, entre totes les forces polítiques
i els sectors socials de Catalunya. Volem
tenir una actitud de comptar amb tothom.
I fruit d’aquest esperit, Artur Mas serà
el president de tots els catalans.

Gràcies a les 7.807 persones que ens
vau donat suport el passat 28 de novembre a la nostra ciutat. Tot i això, la pèrdua
de suport de les forces d’esquerra ha fet
que el Parlament hagi girat clarament cap
a la dreta. Una mala notícia en els temps
que corren. Anunci de més retallades, privatitzacions i desnonament de l’Estat del
Benestar. Mas ja ha anunciat que suprimirà l’impost de successions, introduirà
el copagament sanitari i desgravarà les
mútues privades. Tota una declaració
d’intencions.
Malauradament, gens diferent del que
està fent Zapatero al Govern de l’Estat.
En mig de la jornada de reflexió, ZP es
va reunir amb les 35 empreses més importants de l’Estat per garantir-los noves
polítiques d’ajust, que no han tardat a
arribar: privatització dels aeroports i de
les loteries, supressió dels 426 euros i de
l’impost de societats, i anunci de reforma
de les pensions per a finals del gener
pròxim.
En definitiva, més atur, més pobresa,
més dificultats per a la ciutadania i més
negoci per als de sempre. Les empreses
públiques servides amb safata als senyors
dels diners. Prop d’un milió de persones
que a partir del gener pròxim no tindran
cap ingrés a casa seva, disposats a treballar al preu que calgui. Les persones al
servei dels mercats. Les nostres vides al
servei de la nova dictadura financera que
s’obre pas a la Unió Europea i que té en
ZP el seu alumne més aplicat.
No ens queda una altra opció que continuar lluitant i donar respostes. La primera, participar a la mobilització convocada
pels sindicats el proper 18 de desembre
a les 17 hores a la plaça Universitat. La
lluita continua.
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