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L’hospitalenc Joan Oms pren possessió
de l’escó al Congrés dels Diputats
És el president de la
formació política Els VerdsOpció Verda�

van subscriure les dues formacions
polítiques.
Poc després d’haver recollit l’acta
de diputat, Oms ha declarat a Ràdio
L’Hospitalet que treballarà en el grup
parlamentari socialista perquè la
política i els pressupostos generals
tinguin una orientació més social i
ecologista. Ha afegit que en la seva
condició d’únic diputat hospitalenc a
Madrid treballarà per millorar les infra
estructures de l’Estat a la ciutat.
Joan Oms va ser regidor a l’A
juntament de L’Hospitalet del 1995
al 1999, quan la seva formació,
anomenada aleshores Els Verds, va
fer coalició amb Iniciativa per Cata

El president de la formació ecologis
ta Els Verds-Opció Verda, l’hospita
lenc Joan Oms, ha pres possessió
com a diputat en el Congrés de Madrid. Oms ocupa l’escó que ha dei
xat vacant José Montilla en haver
estat escollit president de la Gene
ralitat.
En les darreres eleccions gene
rals, celebrades el 14 de juliol del
2004, Joan Oms es va presentar en
el número 15 de la llista del PSC
per Barcelona, mercès a l’acord que

L’Espai de debat d’EUiA va
organitzar un debat sobre el
procés de pau a Euskadi, des

Vist a L’H

Joan Oms

Web del Congrés dels Diputats:
www.congreso.es

El Consell de Federació va fer
una valoració del resultat de les
eleccions i sobre l’acord a què
s’ha arribat per fer un ‘Govern
d’Entesa’. Segons el primer se
cretari del PSC de L’H, Celestino
Corbacho, aquest govern donarà
prioritat a les polítiques socials.
Corbacho va assenyalar també
que a partir d’ara ja es treballa
pensant en les eleccions munici
pals del 27 de març.

El PP denuncia
l’increment dels preus
públics dels poliesportius
El grup municipal del PP presen
tarà al·legacions a les ordenances de preus públics dels polies
portius per al 2007, ja que diu
que pugen per sobre de l’IPC
previst. Afirma que les tarifes
del Poliesportiu del Centre, que
encara està en construcció, són
superiors a la dels altres (excepte
el de L’H Nord). El PP demana
que es bonifiqui els jubilats i les
famílies.

CiU afirma que dues
partides del pressupost de
La Farga són massa altes

gabriel cazado

prés de la declaració, per part
d’ETA, d’un alto el foc perma
nent. L’acte va comptar amb la
presència de Carlos Jiménez
Villarejo, exfiscal anticorrup
ció; de Juan Manuel Navarro,
membre del grup Espai de
debat d’EUiA, i d’Alfonso Sal
merón, coordinador d’EUiA de
L’H. Segons Villarejo, una part
important del procés de pau
la té el poder judicial perquè
sembla que jutges i magistrats
ho obstaculitzin en comptes
de donar-li suport.

lunya. Durant aquella legislatura la
seva formació va patir una escissió.
Posteriorment, el grup ecologista
que encapçalava Joan Oms tam
poc no va aconseguir arribar a un
acord per continuar en coalició amb
Iniciativa. L’any 2004, ja com Els
Verds-Opció Verda, aquest partit va
arribar a un acord amb el PSC per
presentar-se en coalició a les elecci
ons generals. A més de Joan Oms,
també va formar part de la llista del
PSC per Barcelona Teresa Rubio, en
el lloc 29. # r .

El Consell de Federació
del PSC analitza el
resultat de les eleccions

Segons Annabel Clar, la partida
destinada a publicitat i relacions
públiques s’ha triplicat respecte
al 2006 mentre que la partida
d’Altres inclou un apartat que ha
passat de zero euros el 2006 a
94.300 euros el 2007. Clar ha dit
que el Consell d’Administració ha
explicat que les partides estan re
lacionades amb la posada en mar
xa del Poliesportiu del Centre.

