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‘L’H emprenedora’, una guia per
ajudar a la creació d’empreses
Es presenta durant la visita del conseller de Treball i Indústria, Josep Maria Rañé
L’Àrea de Promoció Econòmica
ha editat la guia L’Hospitalet
emprenedora per donar suport
a l’empresariat individual i a la
microempresa. La guia compta
amb un llibre on es dóna informació i contactes sobre formes
jurídiques de les empreses;
tràmits genèrics; obligacions
comptables, fiscals i laborals; i finançament i subvencions.
La guia en suport paper s’acompanya de dos CD. Un dóna informació sobre el pla d’empresa i ajuda l’emprenedor a conèixer la viabilitat del projecte. El segon CD conté informació sobre el pla economicofinancer, com quantificar els ingressos i les despeses, el pla d’inversions, el pla de finançament i de
tresoreria i com fer una avaluació
econòmica de la idea de negoci.
L’acte de presentació de la guia
es va realitzar durant la visita a L’H
del conseller de Treball i Indústria,
Josep Maria Rañé. El conseller va
recordar el bon moment que viu
Catalunya quant a creació d’empreses. Segons Rañé, Catalunya té
600.000 empreses, 25.000 més
que l’any anterior. L’Hospitalet
compta amb 15.000 persones que
tenen registrades la seva activitat
com a autònoms. “L’Hospitalet és
un exemple del que passa a Catalunya. D’una banda, s’està treballant per mantenir i millorar la indústria tradicional però també s’està potenciant la innovació i la creació d’empreses de sector terciari”.
Rañé va manifestar que la transfor-
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El Consell de Salut
escoge a sus
representantes
El Consell de Salut, que se reunió el pasado 29 de marzo,
eligió a Miguel Mansergas, representante de la Plataforma en
Defensa de la Sanidad Pública,
como vicepresidente segundo.
Además, en la reunión crearon
tres grupos de trabajo: atención
primaria, plan de salud de la
ciutat y salud mental. Ahora comenzarán a trabajar para marcar las acciones prioritarias.

Desconvocada la
huelga de conductores
de autobuses
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Los conductores de las diferentes
líneas de autobuses que pasan
por L’H y sus respectivas compañías han llegado a un acuerdo
para la construcción de lavabos
estables en las terminales de
cada línea, motivo principal que
generó la convocatoria de huelga. Por el momento continúan en
funcionamiento los lavabos químicos instalados para uso exclusivo de los conductores.
La guia per emprenedors, en suport paper, s’acompanya de dos CD

L’Ajuntament i la Caixa han signat un conveni per a la concessió de microcrèdits a emprenedors. Els crèdits van adreçats a
persones que tenen dificultats per aconseguir prèstecs per manca d’avals. Els microcrèdits seran
d’entre 8.000 i 15.000 euros. L’Ajuntament farà d’intermediari i
avaluarà la viabilitat del projecte per tal que la Caixa atorgui
els diners. Segons el tinent d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals, “el 2005, 400 persones van demanar assessorament per crear una empresa i 65 es van acabar constituint.
Amb els microcrèdits esperem que augmenti el nombre d’idees que acaben materialitzant-se”.

El Área de Medio Ambiente y
Sostenibilidad ha iniciado un
proceso participativo dirigido a
ciudadanos y entidades para
debatir sobre aspectos relacionados con la movilidad, la energía o la educación medioambiental. El objetivo es preparar un
nuevo fórum que se celebrará
en el marco de la Semana del
Medio Ambiente. La primera reunión se celebró en el Gornal.
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L’apunt

mació urbanística de la ciutat reforçarà el canvi econòmic.
El conseller de Treball va visitar algunes empreses de la ciutat, com la
metal·lúrgica Gutmar, que realitza
mecànica de precisió i que fa peces
per a naus espacials. També va visitar
Avellán Hermanos, empresa d’arts
gràfiques que porta 30 anys a la ciutat, i Industrias Marca, una fàbrica de
producció de detergents que compta
amb 220 treballadors, amb un alt
percentatge de persones amb discapacitat. # N. TORIL

Abierto el proceso
participativo del III
Fórum Medioambiental

El periodista Luis del Olmo, acompanyat de Júlia
Otero, va fer el programa Protagonistas des de
l’auditori del Centre Cultural Barradas, el passat
17 de març. Un
dels seus convidats va ser l’alcalde, Celestino Corbacho. En un ambient relaxat,
Corbacho va dir que és veritat que L’Hospitalet
és una ciutat exigent que monta una manifesta-
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ció “en menos que canta un gallo”, però que els
seus ciutadans són també molt agraïts. Corbacho va afegir que té un projecte a la ciutat que
vol “veure culminat l’any 2010”. De la relació
entre el PSC i el PSOE, va explicar que “és molt
profunda i molt sòlida”, i va recordar que el PSOE
governa a l’Estat i José Luis Rodríguez Zapatero
n’és el president gràcies en part a que a Catalunya els van votar majoritàriament el 2004.

