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Pedro Alonso ha estat reelegit
president del PP amb 116 vots
El seu oponent, Evaristo Bayo, ha impugnat les eleccions
Pedro Alonso presidirà el
Partit Popular de L’Hospitalet els pròxims tres anys en
obtenir el suport majoritari
de l’agrupació local, si la
impugnació del seu oponent, Evaristo Bayo, no ho
impideix. Alonso va obtenir
116 vots dels 180 emesos,
mentre que Bayo en va
aconseguir 61. Van haver-hi tres
vots en blanc.
Tant Alonso com Bayo són
regidors de l’Ajuntament encara
que pertanyen a dos blocs diferents: Alonso i Juan Carlos del
Río, d’una banda, i Bayo i Salvador Torres, de l’altra. Un cop celebrades les eleccions, Bayo ha
impugnat el resultat ja que el
notari que ell va portar a les votacions “va detectar un seguit
d’irregularitats, com no poder
disposar del cens de militants,
que se’ns va negar i el fet que
molts militants no van poder
votar perquè es va dir que no
estaven al corrent en el pagament”, ha dit Evaristo Bayo.
La impugnació està en mans
del Comitè de Drets i Garanties
del Partit Popular que té encara
més de 20 dies per resoldre-la.
Per la seva part, Pedro Alonso ha valorat molt positivament
el suport obtingut per la seva
candidatura i ha afegit que a
partir d’ara començarà a preparar les eleccions municipals de
l’any 2003. “El meu candidat és
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José Antonio Franch

FOTO CEDIDA PEL PP

Franch es
de nuevo el
secretario
general
de la UGT

Pedro Alonso, a la seu del Partit Popular de L’Hospitalet

El Partit Popular de L’Hospitalet ha presentat oficialment
la seva web a l’adreça www.ppcat.org/hospitalet. A la web
es poden trobar les mocions que presenta aquest partit
als plens municipals, els projectes del PP i activitats, així
com notícies d’actualitat política, local, de Catalunya i d’Espanya. La pàgina també
ofereix un fòrum ciutadà per opinar sobre temes d’actualitat, un apartat amb tot l’organigrama del PP a L’Hospitalet, un accés a la revista PPC i una butlleta d’afiliació. De moment, la pàgina web està feta només en castellà, però properament es penjarà també en català.

L’apunt

Juan Carlos del Río i treballo en
una candidatura que representi
els diversos sectors de L’Hospitalet”, ha dit.
Al Congrés del Partit Popular
de L’Hospitalet hi van participar
180 militants dels 230 que podien votar segons el cens presentat per a les eleccions. Segons Alonso, el nombre actual
de militants és d’un miler, però
la majoria no hi participen activament i només són col·laboradors. # MARGA SOLÉ

José Antonio Franch ha sido
reelegido secretario general
de la Unión Comarcal de la
UGT de L’Hospitalet con el
66% de los votos del tercer
congreso ordinario que tuvo
lugar el pasado día 5. En el
congreso par ticiparon 70
delegados. La nueva ejecutiva se ha reducido a siete
miembros y se ha creado
una Secretaría de Igualdad.
Además de las líneas de actuación del sindicato para los
próximos cuatro años, se aprobaron resoluciones sobre medios de transporte y accesos a
los polígonos industriales de
L’Hospitalet; el Día Mundial de
la Salud Mental; en defensa de
los servicios públicos y de la
creación de empleo estable y
con derechos sociales.
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Bajo el título de Conceptos de automoción, el Ayuntamiento ha editado un CD multimedia realizado en el marco del Pacto Local por el Empleo. El material está orientado, principalmente, a
los centros de formación y a las instituciones
relacionadas con el sector de la automoción. Se trata de
un instrumento de apoyo tanto para el profesorado como
para los alumnos, para el aprendizaje de los contenidos
de electromecánica básica. Por otra parte, la marca
Renault ha cedido a la escuela de automoción del Área
de Promoción Económica un motor de nueva generación
para la formación de los alumnos.
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