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Corbacho, vicepresident primer
de la Diputació de Barcelona
José Vicente Muñoz és l’altre representant de L’H a l’ens supramunicipal
L’Hospitalet té dos representants a la Diputació de Barcelona, l’alcalde, Celestino Corbacho, vicepresident primer i
delegat de Relacions Internacionals i Participació Ciutadana, i José Vicente Muñoz, delegat de Cultura Popular i
Tradicional.
La Diputació de Barcelona es va constituir l’1 de juliol sota la presidència de
l’alcalde de Cornellà, José
Montilla, que va rebre els 33
vots de PSC, ICV-EUiA i ERC,
gràcies al pacte de govern signat
per les tres formacions. PP i CiU
van votar en blanc.
Amb l’acord es reedita el pacte
que els tres partits mantenen a la
corporació des de fa vuit anys. Segons el pacte, les tres forces polítiques es comprometen a desenvolupar durant el mandat 20032007 cinc grans eixos de treball
per tal de promoure la cohesió social, l’increment de la qualitat de
vida, la gestió territorial sostenible,
el desenvolupament social i econòmic dels territoris, i per aconseguir un sistema local suficient i estructurat.

R
E
P
R
E
S
E
N
T
A
C
I
Ó

La Federació
de Municipis
critica la Llei
de les grans
ciutats
La Comissió Gestora de la
Federació de Municipis de
Catalunya (FMC), que va celebrar a la ciutat la seva primera reunió després de les
e l e cci o n s mu n i ci p al s, va
marcar els eixos de treball
pels pròxims mesos, entre
els quals destaca combatre
la Llei de modernització dels
municipis, coneguda popularment com la Llei de les grans
ciutats, que afecta els municipis
de més de 250.000 habitants i
està en tràmit al Congrés.
La FMC ha presentat 24 esmenes de la Llei que segons la
secretària general de l’entitat, Pilar Figueres, “desvirtua l’organització dels ajuntaments i les funcions de l’alcalde”, ja que posa
més intermediaris, i “no afavoreix
una gestió administrativa àgil”.
En aquest sentit, el president
de FMC, Manel Mas, va denunciar “l’actitud abandonista i la
passivitat” que ha adoptat la Federació Espanyola de Municipis i
Províncies, “que no s’ha dignat ni
a reunir-se per tractar la modificació que suposa aquesta Llei pel
règim local”. # EVA SERRANO

GABRIEL CAZADO
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Celestino Corbacho durant la presa de possessió de l’ens provincial

Per a Corbacho, el pacte
de govern a la Diputació
amb ICV-EUiA i ERC
garanteix estabilitat per
fer les polítiques
necessàries de suport
als municipis

Celestino Corbacho va manifestar que la feina de la vicepresidència primera serà de continuïtat respecte la feina feta per
José Montilla, qui ocupava aquest
càrrec en l’anterior legislatura
“perquè la tasca és encertada i
està ben encaminada”. Corbacho
considera que el pacte de govern
amb ERC i ICV-EUiA garanteix estabilitat i dóna una majoria suficient per fer les polítiques neces-

sàries de suport als municipis.
En el seu discurs d’investidura, Montilla va reclamar per a la
Diputació un paper per participar
en el debat de la futura reorganització territorial catalana. També va dir que treballaria per aconseguir el definitiu traspàs de serveis que encara continua prestant i finançant aquest ens però
que corresponen a la Generalitat.
# PILAR GONZALO

