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Nou mandat. Les reunions es faran el quart dimecres del mes

Sustitución. Liliana Reyes toma el relevo

Asun Romero cierra su etapa al
frente del sindicato CCOO L’H

Asun Romero, en el plató de TV L’Hospitalet tras su entrevista
Primera sessió del nou Ple municipal celebrada el passat 21 de juny

Una sessió de tarda per
cada dues de matí al Ple
La primera sessió del Ple municipal va servir per
donar compte del nou Govern local, formar els nous
grups municipals i establir el calendari de reunions
Durant aquest mandat 20192023, les sessions del Ple
municipal tindran lloc el quart
dimecres de cada mes, a les
10.30h. I els mesos de gener,
abril, juny i octubre tindran lloc
a les 16.30h. En el cas que el
dia fos festiu, la sessió plenària
es traslladaria a la jornada hàbil
següent i a la mateixa hora. La
mesura va comptar amb els vots
a favor dels grups del PSC, Cs
i PP –que van valorar el canvi
com un pas per afavorir la con-

ciliació laboral i familiar del personal municipal–, i amb els vots
en contra d’ERC i LHECP –que
consideren un impediment per a
la participació ciutadana el nou
calendari de sessions matinals.
En el decurs de la sessió es
va donar compte de la constitució dels cinc grups polítics que
formen part de Ple municipal i
dels seus portaveus i del nou
organigrama de govern planejat
per l’Alcaldia amb nou àrees
executives.

Així mateix, el Ple va aprovar
les retribucions econòmiques
dels grups i dels càrrecs electes. Els edils amb dedicació
exclusiva seran 18 en aquest
mandat. Les assignacions oscil·
len entre els 80.000 euros
que percebrà l’alcaldessa; els
75.000, de tinents i tinentes
d’alcaldia, i els 70.000, de regidors, regidores i portaveus de
grup. També va rebre llum verda
la plantilla eventual d’assessors
i assessores d’àrea, un màxim
de 24 persones, el mateix nombre que l’anterior mandat. y
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Tras 18 años ocupando la coordinación general de CCOO
L’Hospitalet, Asun Romero deja
la primera línea sindical por jubilación. Le relevará en el puesto
Liliana Reyes, sindicalista y activista vinculada a la asociación
Mujeres Pa’lante.
Romero, en declaraciones a
TV LH, dice llevarse “el reconocimiento de mis compañeros y
muchos aprendizajes y también

errores”. En estos 18 años ha
movilizado huelgas generales;
ha visto como L’H pasaba de
ciudad industrial a urbe de servicios, donde la precariedad
laboral recae sobre la mujer; ha
luchado contra ERES, cierres y
deslocalizaciones de empresas,
y ha sido protagonista de la
feminización del sindicalismo.
"Dejo la primera línea, pero ahí
estaré si me lo piden", concluye. y

Tribunals. Mostres de suport a Laia i Lluís

Dos activistes de L’H, jutjats per
desordres en una manifestació
Laia Roca i Lluís Mollon van ser
jutjats el 8 de juliol a l’Audiència
de Barcelona acusats de desordres públics quan van participar
en una manifestació el 2018 a
Barcelona contra la detenció
de l’expresident Carles Puigdemont. La Fiscalia els demana

penes de presó d’entre dos i sis
anys, a més de multes econòmiques. Ells han negat estar en el
focus del conflicte i afirmen que
la policia els va identificar quan
entraven al metro. Des de L’H
s’han convocat diversos actes
de suport a Laia i Lluís. y

Habitatge. Denúncia de veïns que no poden renovar el contracte

Roda de premsa de les entitats convocants davant la porta de l’Ajuntament

Crida contra la pujada del preu del lloguer
El Sindicat de Llogaters i Llogateres, el Centre d’Estudis i la
PAH de L’Hospitalet van denunciar en roda de premsa el passat juny la pujada del lloguer a la
ciutat, que xifren en un 30% els
darrers quatre anys, provocat en
part per la demanda de pisos
turístics a l’entorn de Barcelona.
Les entitats han alertat sobre el que anomenen desno-

naments invisibles. “Aquests
passen desapercebuts, són
expulsions per pujades de preu
abusives que les famílies no
poden pagar”, afirma Irene Sabaté, portaveu del Sindicat.
També van denunciar els
desnonaments en obert, com el
cas de l’Alí Mobarac, que espera sense dia ni hora que el facin
fora de casa per impagament.

Per la seva part, Joan Camós,
del Centre d’Estudis, va demanar un nou model de ciutat
davant les noves promocions
immobiliàries en construcció.
Tots van reclamar a l’Ajuntament més implicació i més
contundència en matèria d’habitatge i que la protecció social
se centri en el lloguer, no en la
compra. y

