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LA CIUTAT

17 de gener del 2005

CiU és el grup que més
precs, preguntes i
mocions ha presentat
també són els únics que editen regularment un butlletí informatiu.
Meritxell Borràs ha declarat que
el seu grup ha insistit en la presentació de precs, preguntes i mocions
en el Ple perquè aquesta és la millor via que tenen per fer-se escoltar i fer arribar les seves queixes i
propostes a l’equip de govern i així
poder canviar les coses.

Entre les mocions presentades
al llarg de l’any 2004, Borràs n’ha
destacat una de conjunta amb els
grups municipals del PP i ERC en
què es va demanar un estudi sobre
el patrimoni arquitectònic de la ciutat i una altra en què es va instar a
fer més pisos protegits a Can Rigalt,
per passar del 20% inicial al 50%.
# NÚRIA TORIL

Meritxell Borràs, portaveu del grup municipal de CiU

L’Escola Taller de l’Àrea de
Promoció Econòmica està
fent les obres de reforma del
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El Grup Municipal de CiU a l’Ajuntament de L’Hospitalet ha
realitzat un estudi comparatiu
amb la resta de grups municipals sobre el nombre de precs,
preguntes i mocions presentats
durant el 2004 al Ple municipal. Segons aquesta comparativa, CiU és la formació política
que n’ha presentat més.
La portaveu del grup, Meritxell
Borràs, ha afirmat que són el grup
que marca el ritme polític a l’Ajuntament ja que són els que més han
treballat al llarg de l’any.
Segons la comparativa feta amb
la resta de formacions polítiques
amb representació municipal, CiU
ha presentat el 63% dels precs, el
55% de les preguntes i el 25% de
les mocions.
Borràs ha manifestat que estan
satisfets de la feina del seu grup i
de la repercussió social que està tenint. Per a la portaveu de CiU, que
la població de L’Hospitalet la consideri la segona regidora més coneguda del Consistori després de l’alcalde, segons demostra l’enquesta
de condicions de vida de la ciutat,
és un premi a la feina feta.
Borràs ha afegit que hi ha altres
indicatius que demostren que la seva formació política treballa constantment per la ciutat. Segons la
portaveu, són l’únic partit que un
cop al mes surt al carrer per tenir
contacte directe amb els veïns i
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Segons un estudi comparatiu que ha fet el grup municipal

casal d’entitats de Collblancla Torrassa. El programa està
adreçat a la inserció laboral
de joves menors de 25 anys.
Durant dos anys, els joves
aprenen un ofici, combinant
la formació teòrica amb la
pràctica professional. Els joves que van començar l’any
passat desenvolupen diferents especialitats dins de
l’àmbit de la construcció i les
reformes. El tinent d’alcalde
de Promoció Econòmica, Alfons Bonals i el tinent d’alcalde i regidor del Districte
II, Francesc Josep Belver van
visitar les obres.

