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organitzacions polítiques

La Comissió Executiva del PSC
de L’H ha obert el procés d’elecció del candidat a l’alcaldia per
a les pròximes eleccions muni
cipals del 27 de maig. En la primera reunió d’aquest any, celebrada el 8 de gener, l’executiva
va aprovar per unanimitat proposar com a candidat Celestino Corbacho, l’actual alcalde i
primer secretari de la Federació
del PSC de L’Hospitalet.
Segons José Conde, secretari
d’Organització, els membres de
l’executiva van donar el seu suport a Corbacho ���������������
perquè “creiem
que és la persona que ha de
continuar liderant el projecte de
progrés i transformació que els
socialistes hem impulsat durant
aquest anys a L’H i la garantia
per fer front als nous reptes de
futur de la nostra ciutat”�.
Ara la proposta de l’Executiva
es traslladarà a les tres agrupacions locals perquè puguin obrir
un debat sobre la designació del
candidat a alcalde i manifestar
el seu parer al respecte. La pro
posta d’elecció de candidat serà
finalment ratificada en un Con
sell de Federació de caràcter extraordinari que se celebrarà el 5
de febrer. # r .

Joan Saura visita l’exposició del
70è aniversari del PSUC a L’H
La mostra està instal·lada
al Museu d’Història
fins al 31 de març
El president d’ICV-Verds i conseller
d’Interior, Relacions Institucionals i
Participació Ciutadana, Joan Saura,
va visitar l’exposició que commemora el 70è aniversari de la fundació
del PSUC a L’Hospitalet.
L’exposició recull la història de
les persones que han conformat
aquesta formació política al llarg
de la seva història. El PSUC va ser
un dels principals partits en la lluita
contra el franquisme i promotor de
l’Assemblea de Catalunya.
Acompanyat de militants, Saura
va destacar que l’exposició reflecteix
el paper clau que va jugar el PSUC
en la construcció de la democràcia

Gabriel Cazado

El PSC inicia el
procés d’elecció
del candidat a
l’alcaldia

Saura i Esteve amb militants del PSUC, visiten la mostra

i va recordar la seva lluita i la del
moviment associatiu a L’Hospitalet
durant la dictadura.
Joan Saura va jugar un paper

important en la història del PSUC.
Va ser el primer tinent d’alcalde del
primer ajuntament democràtic que
va tenir L’Hospitalet. # r .

CiU denuncia la situació del passatge Blanchart
El grup afirma que s’han
malmès façanes i balcons
pel pas dels camions
Segons la por taveu del grup
municipal de CiU, Meritxell Borràs,
pel carrer només “poden passar
vehicles de la gent que hi tingui un
gual o que vinguin a donar serveis,

però aquest és un carrer d’accés a la
rambla i això fa que hi passi absolu
tament tothom”. Borràs ha afegit
que el pas de camionetes i camions
ha provocat desperfectes a algunes
balconades i façanes fruit dels cops
dels vehicles més pesants i que el
fet que els cotxes hagin de passar
per sobre de la vorera ocasiona

problemes en el clavegueram i la
connexió d’aigües. La portaveu convergent ha dit que “ja fa un any vam
demanar a l’Ajuntament que fes una
remodelació del carrer, que s’urbanitzés, que es tingués en compte la
normativa de l’Ajuntament perquè
els vianants tinguessin prioritat, que
en aquest moment no tenen”. # r .

El PP considera
injusto el recargo
metropolitano
sobre el IBI
El Partido Popular reclama la supresión del recargo metropolitano sobre el Impuesto de Bienes
Inmuebles (IBI) por considerarlo
injusto e injustificado ya que
se vincula la propiedad de un
inmueble a la financiación de
transporte público.
El por tavoz del PP en el
Ayuntamiento, Juan Carlos del
Rio, indica que la cantidad recaudada en L’Hospitalet por
este concepto para financiar
la Entidad Metropolitana del
Transporte es de 3.155.339,17
euros.
Según Del Rio, “el Ayuntamiento es la administración más
cercana a los ciudadanos y la
que debería estar más atenta a
las demandas vecinales, pero en
este caso siempre ha rechazado
la posibilidad de eliminar este
gravamen”.
Para el portavoz del PP, “hay
que introducir una dosis de racionalidad en lo que se refiere
a las tasas que se cobran ya
que si no tiene sentido financiar
el transpor te público con un
impuesto sobre la propiedad,
menos sentido tiene financiar el
tratamiento de residuos con el
recibo del agua”. # r .

