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EDITORIAL
L’Hospitalet quiere
más Mossos

Catalunya y que los delitos han disminuido a favor de

combatir esa percepción de inseguridad, aunque

las faltas, que son de menor gravedad. Sin embargo,

los datos indiquen que no es real, es necesario

desde que en 2003 se desplegaron los Mossos, la

que haya una presencia de agentes en la calle,

ciudad ha evolucionado, ha crecido en población y

policía de proximidad que dé confianza a la ciuda

En las dos visitas recientes que el conseller de

sufre como cualquier otra la crisis económica de al

danía ante cualquier eventualidad. Por el mismo

Interior, Joan Saura, ha hecho a L’Hospitalet, la alcal

cance mundial. Y aunque los índices delictivos, según

motivo, es fundamental una buena coordinación

desa Núria Marín le ha expuesto que la ciudad ne

la policía, están dentro de los parámetros normales, el

entre Guardia Urbana y Mossos d’Esquadra que

cesita más agentes de los Mossos d’Esquadra. En la

último Barómetro de Opinión Pública de L’Hospitalet,

multiplique los esfuerzos en el ámbito de la se

última, y en el marco de la Junta Local de Seguridad,

realizado a finales de 2008, muestra que la ciuda

guridad, como ya han planificado los dos cuerpos

Saura accedió a la petición de la alcaldesa prome

danía tiene una percepción de inseguridad que no

como medida inmediata para paliar el problema,

tiendo nuevas incorporaciones en la Comisaría de

existía hace cinco años.

reforzando las patrullas mixtas y estrechando el

L’Hospitalet cuando se licencie la próxima promoción

Por ese motivo, Núria Marín ha insistido en su

contacto con vecinos, comerciantes y entidades

demanda de más agentes, al igual que la Guardia

en cada barrio. Aunque la percepción no se co

Es cierto que los datos que ha facilitado la policía

Urbana ha incrementado su plantilla en un 20%

rresponda con los hechos, la administración tiene

autonómica mantienen la ciudad por debajo de la

durante el último año con 36 agentes y 40 más

el deber de dar respuesta a la preocupación ciu

media de delitos por 1.000 habitantes que registra

que están finalizando su formación. Porque para

dadana.

de Mossos.
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La nostra prioritat:
la lluita contra l’atur

Otro escándalo más
en el Ayuntamiento

L’atur, una realitat
amb poques solucions

El PP dels
escàndols

L’Ajuntament de L’Hospitalet des de fa anys
porta a terme una política activa de creació
de llocs de treball. La transformació urbanís
tica impulsada a la nostra ciutat ha generat
molts llocs de treball: la Fira, hotels, noves
empreses, etc.
Actualment una de les principals preocu
pacions de la ciutadania és la creació de llocs
de treball i per aquest motiu treballem per
atendre les necessitats
dels ciutadans, oferintlos ser veis d ’atenció,
orientació i ocupació,
en el marc dels convenis
de col·laboració amb al
tres administracions tant
d’àmbit supramunicipal
Mario
i autonòmic, com ara el
Sanz
Servei d’Ocupació de Ca
portaveu del grup
talunya, del Departament
municipal
de Treball de la Generali
tat, com a través de la participació en projectes
europeus que compten amb el suport del Mi
nisteri de Treball i Immigració. En concret més
de 1.100 persones han estat ateses des de l’1
de gener de 2009 fins el moment.
L’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajunta
ment disposa de 3 edificis amb 34 aules con
dicionades i equipades per a la formació professionalitzadora que estan funcionant a ple
rendiment (Edifici Ctra. del Mig, Edifici c. París
i Edifici de la Vanguard).
Actualment, 559 persones estan rebent
formació en diferents programes, com podem
ser Formació Ocupació, Cases d’Oficis, i pro
grames destinats a joves i a col·lectius en risc
d’exclusió sociolaboral.
El Govern Socialista de L’Hospitalet conti
nuarà treballant per posar tots els seus recur
sos per pal·liar els efectes d’aquesta crisi i per
la continua millora de la ciutat.

El PSC e ICV-EUiA va a colocar a dedo a una
persona como asesora técnica de servicios
municipales, es decir, responsable de realizar
informes, dictámenes, proyectos y asesorar
sobre todos los servicios municipales con
un sueldo de 41.680 euros al año. Resulta
que esta persona no tiene estudios acordes
ni conocimientos específicos para desarrollar
cuestiones relativas a servicios municipales.
Su único mérito es ser
del PSC.
A este nuevo escánda
lo debemos sumar tam
bién que, en este Pleno,
el PSC e ICV-EUiA va a co
locar a dedo a otra persona como asesor técniJuan Carlos
co de educación que no
del Rio
tiene estudio alguno re
portaveu del grup
ferente a Educación pemunicipal
ro que es amigo o cono
cido del teniente de alcalde de Educación y ya
con eso vale para darle un sueldo de 41.680
euros al año.
Ya en el mes de enero el gobierno de la
ciudad colocó a otros dos amiguetes con un
sueldo cada uno de 65.000 euros al año. Es
decir, estos cuatro nuevos amigos del gobier
no municipal cobrarán un total de 35.500.000
de las antiguas pesetas.
Mientras 827.000 familias tienen todos
sus miembros en paro y en el mes de marzo
1,5 millones de personas en paro no recibirán
ningún tipo de prestación económica, el go
bierno de la ciudad formado por el PSC e ICVEUiA coloca a sus amigos en el Ayuntamiento
con sueldos de escándalo.
Es una vergüenza cómo el gobierno de la
ciudad se gasta el dinero de los ciudadanos.
Mientras cada día 100 personas de L’Hospitalet
se inscriben en las listas del paro, el PSC e ICEUiA viven de lujo. Otro escándalo más.

L’atur ja afecta a 455.757 persones. Perso
nes amb noms i cognoms, amb família, amb
factures i amb hipoteques per pagar. És ara,
en aquest moment de crisi econòmica, quan
les administracions públiques han de posar
tots els seus recursos a l’abast dels ciutadans.
Tanmateix, i lamentablement, això no és així.
El principal recurs que des del govern de
Catalunya es destina per lluitar en contra de
l’atur és el Servei d’Ocupació de Catalunya, l’organisme que ha de fer les
polítiques actives d’ocupació, és a dir, l’agència
del gover n de col · locació.
Aquest organisme no
Meritxell
més és capaç d’oferir
Borràs
feina a un 0,19% dels
portaveu del grup
aturat s ! Davant d’això
municipal
no ens hem d’estranyar
que les empreses que busquen treballadors
prefereixin pagar empreses privades (Infojobs,
Servijobs...) abans que acudir a aquest orga
nisme que s’ha mostrat ineficaç.
Si, arribat a aquest punt, el ciutadà encara
confia en l’última iniciativa del Fons d’Inversió
Local per poder trobar una feina, sentim anun
ciar la seva periodicitat, és a dir, els llocs de
treball que s’impulsin sota aquest pla en cap
cas són la solució final ja que aquests tenen
data de caducitat: només duraran nou mesos
(el període màxim que han de durar les obres
programades). Per tant, davant l’increment
de l’atur, la problemàtica que més afecta als
ciutadans de L’Hospitalet, ni el Govern de Ca
talunya ni l’equip de govern de L’Hospitalet
tenen solucions.
A Convergència i Unió ens preocupa
aquesta situació perquè el Govern no mostra
la capacitat de resposta i de responsabilitat
que li pertoca.

Al llarg de les últimes setmanes, el PP ha re
partit a les nostres bústies un fullet a tot color
en el qual acusava demagògicament l’equip de
govern de gastar els diners públics en marisca
des, fent-se així ressò de les despeses de representació de l’ajuntament. En aquell mo
ment, ICV-EUIA va exigir al Partit Popular que,
en lloc d’aixecar la sospita sobre tots i cadas
cun dels regidors i regidores del Consistori
en l’ús d’aquestes parti
des, subjectes al control
d’intervenció, acudís als
tribunals si observava in
dici d’alguna irregularitat.
Al mateix temps, vam
proposar primer, i vam
recolzar després, un es
Alfonso
forç d’austeritat que es va
Salmerón
concretar en una reduc
portaveu del grup
ció del 50% de la despe
municipal
sa en aquestes partides i
de gairebé un 30% en les que fan referència
a publicitat i promoció de la ciutat, per destinar
el seu estalvi a un fons de solidaritat i contin
gència per abordar la crisi econòmica. Ara, que
assistim cada dia a l’espectacle vergonyós en
què s’ha convertit el primer partit de l’oposició
espanyola, amb la meitat del partit espiant a
l’altra meitat, i amb l’allau de presumptes casos
de corrupció urbanística, ens agradaria escoltar
a un sol dirigent popular que tingués la dignitat
de denunciar tanta brutícia. En lloc d’això, els
dirigents populars amb Rajoy i Aguirre al capda
vant, prefereixen matar el missatger recusant al
jutge Garzón, com aquell equip de futbol que,
després de violar reiteradament el reglament,
culpar l’àrbitre que assenyala el punt de penal.
El PP es pren la cosa pública a broma, es col·
loca la màscara de la netedat i acusa amb frivo
litat, amb l’única intenció de confondre i provo
car l’abstencionisme. Però, per sort, en aquesta
ocasió, s’han desemmascarat ells solets.

Edita: La Farga GEMSA
Adreça: c/ Barcelona, 2;
tel. 93 261 53 30;
fax 93 261 55 07;
e-mail: diari@diaril-h.cat

CIU

Direcció: Cristina Sánchez; sotsdirecció: Rosa Salguero; redacció: Pilar Gonzalo,
Marga Solé i Núria Toril; esports: Enrique Gil, Jordi Mèlich i Òscar Milla; disseny i
maquetació: Traç edicions; fotografia: Gabriel Cazado;
disseny de la capçalera: Comunicació i Imatge; publicitat: Tel. 93 261 52 00

ICV-EUiA

Imprimeix: Creacions Gràfiques
Canigó SL
Tiratge: 105.000 exemplars
D.L. B.36444-94

Aquesta publicació no s’identifica
necessàriament amb les opinions
expressades pels seus col·laboradors i
columnistes.

