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16 de juliol del 2018 DIARI DE L’HOSPITALET

Empreses. L’actual president del CE L’Hospitalet ja dirigia des del maig la patronal metal·lúrgica

Breves

Santiago Ballesté presideix l’AEBALL

De Cospedal gana
la votación de las
primarias del PP en L’H

Santiago Ballesté és el nou president de l’Associació Empresarial de
L’H i el Baix Llobregat (AEBALL),
després de l’assemblea general
anual que ha renovat la directiva. Ballesté substitueix en el càrrec Manuel
Rosillo, que l’havia ocupat els últims
25 anys, i que ara és secretari de la
Unió Patronal Metal·lúrgica del Baix
Llobregat (UPMBALL), que també
presideix des del maig Ballesté.
El nou president és enginyer
industrial superior i diplomat en ciències empresarials. També ostenta
la presidència del Centre d’Esports
L'Hospitalet.

Tras María Dolores de Cospedal,
en el PP local quedaron Pablo
Casado y Soraya Saenz de Santa
maría, los dos dirigentes que pugnarán por la presidencia nacional
este julio. Los compromisarios de
L’H serán la presidenta Sonia Esplugas y Plácido Triano. y

Selecció de personal

C’s denuncia
a l’Ajuntament
El grup municipal ha presentat davant de l’Oficina Antifrau de Catalunya una denúncia per presumptes
pràctiques irregulars en la selecció
del personal a l’Ajuntament, així com
l’abús de la fórmula administrativa de
les comissions de serveis. El portaveu, Miguel García, assegura que hi
ha indicis que els concursos de selecció de personal de responsabilitat
de l’Ajuntament s’han fet a mida. y

L’Assemblea de l’AEBALL va
aprovar els comptes del 2017 i el
pressupost per aquest any, així com
la memòria d’activitats del darrer
exercici. En l’últim any han fet més
de 30 jornades amb més d’un miler
d’empresaris i directius, i 164 cursos de formació per a més de 600
alumnes. AEBALL ha rebut més de
18.000 currículums per a les 246
ofertes de treball que ha gestionat,
ha promogut 17 accions sobre internacionalització d’empreses i ha
impulsat nous serveis per promoure
la digitalització i la innovació a les
activitats econòmiques. y

Moreno se proclama
secretario general de
Podemos en la ciudad

ERC aprova el seu
full de ruta en una
conferència a L’H
Els dirigents republicans van refermar a La Farga el seu compromís
per la república catalana, deixant
oberta la porta a negociar amb l’Estat però sense descartar la via unilateral. ERC vol eixamplar la base
social per assolir una república
duradora. A la fotografia, el portaveu municipal Antoni Garcia i les
cadires amb llaços grocs pels dirigents empresonats o a l’estranger.

Sergio Moreno fue elegido tras un
proceso electoral interno y ha formado un equipo de gente joven
que quiere dar visibilidad a la formación en L’Hospitalet y trabajar
con agentes sociales y políticos
para disputarle al PSC la hegemonía. y

Encuentro del PSC
con nuevos militantes
y simpatizantes
En la reunión, que presidió la primera secretaria y alcaldesa, Núria
Marín, se pusieron en común propuestas y diversas visiones sobre
la ciudad que los socialistas se
comprometieron a incluir en su
acción de gobierno. Marín les animó a implicarse de forma activa en
la campaña de las municipales. y

