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José Vicente Muñoz, primer
diputat socialista de la ciutat
El regidor José Vicente Muñoz ocupa
des de l’1 d’abril l’escó aconseguit a
les eleccions generals. Muñoz s’ha
convertit en el primer candidat socia
lista de la ciutat que ocupa un lloc al
Congrés dels Diputats.
José Vicente Muñoz, que va
ocupar el número 16 de la llista
del PSC per Barcelona, ha declarat
que afronta aquesta nova responsa
bilitat amb “molta il·lusió i amb el
desig de continuar defensant els
interessos de L’Hospitalet”. Muñoz
ha afegit que des del Congrés vol
donar suport al nou gabinet de José
Luis Rodríguez Zapatero i contribuir
al progrés general del país.
Segons Muñoz, encara és massa
d’hora per parlar de quina serà la
seva funció en el grup parlamentari
socialista del Congrés i ha afegit
que s’ha posat a disposició del
partit. Tot i això ha recordat la seva
llarga experiència a l’Ajuntament
de L’Hospitalet en tot allò que té a
veure amb la política social.
José Vicente Muñoz s’ha mostrat
molt satisfet i afirma que és una

foto cedida pel congrés dels diputats

El passat 1 d’abril va
ocupar el seu escó a la
Cambra Baixa�

José Vicente Muñoz en el seu escó del Congrés

gran responsabilitat ser la veu a la
Cambra Baixa d’una ciutat treballa
dora com L’Hospitalet.
Muñoz ha afegit que ja havia
treballat en algunes comissions
del Congrés, com ara la de la Llei
d’atenció a la dependència, però
que ser diputat electe “té un valor
emocional afegit i és una fita en la
meva carrera”.
Tot i que els càrrecs de regidor
i diputat són compatibles, Muñoz
ha dit que renunciarà al seu lloc
a l’Ajuntament per dedicar-se a la
nova tasca de diputat.
A L’Hospitalet, José Vicente Mu
ñoz ha estat regidor de districte, pri
mer tinent d’alcalde, responsable de
Política Social i, en el que portem
de mandat, de Serveis Municipals.
També ha estat responsable de
Cultura Popular i Tradicional de la
Diputació de Barcelona.
Muñoz succeeix altres polítics lo
cals que també han estat diputats al
Congrés, com ara Santiago Ballesté,
del PP, avui president del Consell de
Síndics; l’ara conseller de la Genera
litat, Joan Saura, i el president d’Els
Verds-Opció Verda, Joan Oms, que
ho va ser la passada legislatura en
substitució de José Montilla. # r .

Del Rio explica la seva
política a l’Espai de Debat

El regidor i portaveu del PP a l’Ajunta
ment, Juan Carlos del Rio, va expo
sar els trets fonamentals de la políti
ca del seu partit a una conferència
organitzada per L’Hospitalet Espai
de Debat. Del Rio va afirmar que la
seva política es basa en la transfor

Los socialistas consiguieron el
57,72% de los votos para el Con
greso, unos cinco puntos por en
cima del resultado del año 2004.
En segundo lugar se situó el PP
con un 19,38% de los votos,
seguido de CiU con el 10,01%
de los sufragios, ICV-EUIA con el
4,92% y ERC con el 3,40%. La
participación fue del 71, 03%.

CiU lamenta que el
tripartito rechace
mejoras en salud
El Pleno del Parlament rechazó
dos propuestas de resolución
presentadas por la portavoz del
grupo municipal de CiU y diputa
da, Meritxell Borràs. Hacían refe
rencia a la construcción de un
CAP en el Gornal, acordado en
2005, y de un centro de salud
mental en la Florida, que tenía
que funcionar desde 2006.

L’Hospitalet recibe
el premio a la mejor
política urbanística
El alcalde, Celestino Corbacho,
ha recogido en Madrid el Premio
Cumbre de Ciudades a la mejor política municipal en actuacio
nes no residenciales. Este reconocimiento se inscribe en el
apartado SIMACITIES, un fórum
en el que los premios se otorgan
según criterios de innovación,
calidad, sostenibilidad y diseño.

Restricciones en un
andén de la L5 del
Metro en Collblanc

gabriel cazado

L’economia, les famílies i
l’habitatge són alguns dels
eixos de treball

mació urbanística, l’economia, les
famílies, l’habitatge i la seguretat
ciutadana.
El portaveu popular va criticar la
política del PSC a l’Ajuntament i va
afirmar que els canvis urbanístics
produïts a la ciutat no han estat sos
tenibles i que l’alcalde ha enganyat
els ciutadans prometent-los més
pisos de protecció oficial dels que
s’han fet.� # r .

El PSC fue la formación
más votada en las
elecciones generales

Juan Carlos del Rio durant la conferència

Con motivo de las obras de cons
trucción del futuro intercambia
dor con la L9 en la zona de la estación de Collblanc de la L5 de Metro, el andén con dirección a Cor
nellà Centre estará sin servicio
hasta el día 20, aproximadamen
te, y sólo quedará operativo el
andén dirección a Horta.

