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Ple municipal. Moció de set grups municipals contra l’ERO de l’empresa de missatgeria que afecta els empleats de la ciutat
Crespo, representant legal de la
formació a Catalunya, en una vista
que tindrà lloc el 29 de setembre.
Durant la sessió es van aprovar
més mocions, com l’adhesió de L’H
al Compromís de les escales contra
la precarietat laboral en les contractacions públiques, presentada per
ICV-EUiA-Pirates, ERC, Guanyem
L’H i CUP-PA, i un pacte de ciutat
contra l’atur proposat per CiU.
A iniciativa del PSC es va donar
llum verda a un text contra l’embargament dels ajuts socials urgents si
es tenen deutes amb l’Administració
pública i a favor d’augmentar el
salari mínim interprofessional fins
als 15.697,2 euros l’any o el 60%
del salari mitjà del país. També es
va aprovar la moció d’ICV-EUiA-

Vídeo del Ple
Si escanegeu el QR,
accedireu als vídeos de la
sessió del Ple municipal
del passat juliol

Treballadors de Tourline Express de L’Hospitalet amb representants dels grups polítics de l’Ajuntament, que es van reunir amb ells el passat juliol

L’H dóna suport als
treballadors de Tourline
El primer Ple ordinari del mandat es va posicionar
a favor dels drets laborals i va avançar de nou els
diners de les beques menjador, entre altres acords
Tots els grups municipals, tret de
CUP-Poble Actiu que es va abstenir, van aprovar al final de juliol una
moció de suport als treballadors de
l’empresa de missatgeria Tourline
Express, afectats per un expedient
de regulació d’ocupació que afecta a hores d’ara 142 persones, in-

closos 37 dels treballadors que la
matriu portuguesa té a la delegació
de L’Hospitalet. De fet, al tancament
d’aquesta edició, Tourline ja havia
acomiadat 13 dels empleats de la
ciutat. El Ple va demanar als màxims
responsables de l’empresa un pla
de viabilitat i garantir el màxim nom-

bre de llocs de feina, i va sol·licitar el
suport de la Generalitat i del Govern
central.
Beques de menjador escolar
D’altra banda, els regidors van
acordar un curs més avançar al
Consell Comarcal del Barcelonès
la quantitat màxima d’1,2 milions
d’euros per a les beques escolars
de menjador dels alumnes de L’H,
davant el retard de la Generalitat en
fer-les efectives. És la quarta vegada que L’H avança aquests diners.

Un altre acord destacat fou l’a
provació provisional del canvi d’ús
d’una parcel·la a Can Serra per
construir un nou casal de gent
gran. Es farà en un edifici de 1.200
m2 entre els carrers de Castellbò,
de la Carpa i d’Andorra. El Ple va
acordar esperar el judici pendent
per pronunciar-se sobre la petició
de la direcció nacional de Guanyem
per dissoldre el grup municipal de
L’H i deixar com a no adscrits els
dos regidors. Rafael Jiménez i Cristina Santón han demandat Roberto

La ciutadania podrà
decidir sobre una
part del pressupost
de l’Ajuntament
Pirates contra la coneguda com a
‘llei mordassa’, i la que aquest grup
va presentar amb ERC i Guanyem
L’H per facilitar l’arrelament dels immigrants sense regularitzar que no
tinguin contracte de treball.
El Ple va aprovar la proposta de
Ciutadans per implantar pressupostos participatius i la d’ERC perquè
es creï el defensor de la ciutadania.
També va donar llum verda a les
tres mocions de Guanyem L’H: estudiar l’augment de les farmàcies de
guàrdia nocturnes, instal·lar tendals
als parcs infantils i fer un pipicà a la
Florida. I les tres del PP: estudiar la
retirada d’una piràmide ornamental
al carrer d’Amadeu Torner, ampliar
el calendari del compte general de
l’Ajuntament i que la Generalitat
financi de forma estable les escoles
bressol municipals. y

