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CAS CONSELL ESPORTIU

INSOSTENIBLE

La jutgessa del Cas Consell Esportiu processa el tinent
d’alcalde del PSC de L’Hospitalet, Cristian Alcázar, i a
l’exregidor Cristóbal Plaza per una presumpta simulació
del seu acomiadament per cobrar una indemnització de
47.000€. Amdós investigats, a un pas d’anar a judici.

L’Hospitalet En Comú Podem es va personar com a acusació
popular per tal de vetllar pels interessos dels veïns i veïnes de
la ciutat, per responsabilitat, ètica i transparència. Davant la
corrupció, tolerància zero.
Si fa dos mesos es destapava la
informació que apuntava al pagament
d’actes de la campanya electoral del
PSC de L’Hospitalet des del Consell
Esportiu -entitat sense ànim de lucreara assistim a un nou episodi de la
investigació sobre la presumpta
trama del Cas Consell Esportiu.

la seguretat social, malversació de
cabals públics i apropiació indeguda.

El nostre grup municipal, personat
com a acusació popular, ha rebut
la notificació de l’obertura de
procediment abreviat contra l’actual
tinent d’alcalde de l’ajuntament
de L’Hospitalet, Cristian Alcázar i
l’exregidor del PSC Cristóbal Plaza.
Això és degut a l’acomiadament i
el pagament d’una indemnització
de més de 47.000€ per la que els
investigats s’haurien pogut posar
d’acord. Segons l’auto, aquests fets
podrien constituir delictes contra

En el context del Cas Consell Esportiu,
la UDEF investiga diversos alts càrrecs
del PSC de L’Hospitalet, entre els
quals es troba la mateixa alcaldessa
Núria Marín, per presumptes delictes
com malversació, estafa, omissió del
deure de comunicar delictes, falsedat
documental i apropiació indeguda.

Segueix-nos a xarxes socials!

Des del nostre grup municipal
hem formulat escrit d’acusació i
sol·licitem l’obertura de judici oral
contra Alcázar i Plaza en el marc
d’aquesta peça separada.

L’Hospitalet no mereix aquesta
ombra de corrupció que planeja
sobre la ciutat. Continuarem lluitant
per unes institucions netes i dignes.
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Ple

Municipal
MOCIONS
Aprovada la nostra moció
per reclamar que el Departament d’Educació negociï una
moratòria en la reorganització del calendari escolar.

Ana González
El Ple aprova la moció conjunta sobre els drets de les
persones trans. La moció tira
endavant amb el vot a favor
de tots els grups municipals
a excepció del PP.

Laura Alzamora
Aprovada la moció per a
transformar la Sareb en un
instrument que garanteixi el
dret a l’habitatge digne.

Núria Lozano

@LHencomupodem

#CasConsellEsportiu
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ESSENCIALS I
FEMINISTES
Laura Alzamora

Aquest 8 de març ens hem
fet la següent pregunta: ¿per
què som feministes? Han
sigut moltes les respostes: per
les nostres àvies i mares, per
la nostra lluita per la igualtat,
perque des del feminisme hem
trobat l’espai on encaixem i, sobretot, perque som les essencials perquè funcioni la
vida.

L’HOSPITAL DE CAN RIGAL,
UNA PROMESA QUE S’HA DE
CUMPLIR.

Mentre reflexionàvem, la invasió d’Ucraïna
anava empitjorant i hem vist a moltes dones
abandonar casa seva deixant-ho tot enrere
i amb els més petits al damunt. No són
les úniques: a l’Afganistan, Siria o Sudan,
moltes ciutadanes pateixen els conflictes
bèl·lics i són víctimes de discriminació i
abusos sexuals.
Com a feministes, creiem que a la nostra
ciutat fan falta polítiques valentes que
apostin per la seguretat i el reconeixement
de la diversitat femenina. I una d’elles seria
facilitar l’acollida a aquelles persones que,
des d’Ucraïna o a través del Mediterrani,
busquen una vida sense por i un futur
d’esperança. Volem que l’Hospitalet sigui
ciutat refugi.

La regidora i portaveu Ana González li
va traslladar al conseller de Salut, Josep
Maria Argimon, la urgència de construir
el nou hospital de Can Rigal, pendent
des de fa més de 12 anys. A L’H, treballem
per uns serveis públics i de qualitat.

CONTACTA AMB LES NOSTRES REGIDORES
Portaveu municipal

Ana González
@AnnaGonzlzMont

Laura Alzamora
@LauAlza
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