6

la ciutat

24 de novembre del 2014 DIARI DE L’HOSPITALET

Economia. L’Informe de conjuntura dels empresaris afirma que la creació de llocs de treball remunta

Un nou pla públic d’ocupació
dóna feina a 47 hospitalencs
Els últims indicadors
sobre la ciutat
apunten que la creació
d’ocupació i les dades
de l’atur estan millorant
Per a les 74 persones que partici
pen des d’aquest mes al programa
mixt Treball i ocupació que ofereixen
l’Ajuntament i la Generalitat, el con
tracte de sis mesos que han signat
els ha tret, ara per ara, de l’atur.
Aquest nou programa per als ciu
tadans de L’Hospitalet en situació
d’atur permetrà als beneficiaris ad
quirir nous coneixements i experièn
cia laboral amb la qual ampliar el seu
currículum professional. Els contrac
tes són per realitzar feines d’especi
alista en oficis (31 persones), espe
cialista en civisme (20), ordenança
(2) i auxiliar d’administració (20).
L’alcaldessa, Núria Marín, que
va saludar personalment els partici
pants en el programa, afirma que
“l’objectiu dels plans d’ocupació és
donar noves oportunitats a les per
sones que es troben a l’atur en un
moment de crisi com l’actual”. Que
da, però, molta feina per fer. N’és

Sessió de benvinguda als nous contractats del pla mixt Treball i ocupació

una bona prova que per a aquests
74 contractes adjudicats per sorteig
s’hi van presentar 508 sol·licitants.
Ara hi ha en tràmits un nou pla per a
90 persones en atur, que va tancar
les inscripcions fa pocs dies.
Afortunadament, l’ocupació dóna
senyals de millora. Les dades del
tercer trimestre de l’Informe de con-

juntura econòmica del Fòrum Em
presarial del Llobregat apunten que
la creació de llocs de treball a L’Hos
pitalet i el Baix pren embranzida, i
les dades de l’atur presenten una
evolució favorable.
Segons l’informe elaborat amb
la col·laboració del Servei d’Estudis
de Catalunya Caixa, a L’H ha estat la

indústria química l’activitat que més
ocupació ha creat en el darrer any,
seguida del comerç i de les feines
administratives d’oficina. La tempo
ralitat continua marcant la tònica en
la contractació. També la destrucció
de teixit empresarial s’hauria alentit
fins al 0,6% el 2013, el menor ritme
dels últims sis anys. y

Seguridad

Los delitos
descendieron un
5% este verano
con la campaña
Estiu Segur
Los delitos cometidos en la ciudad
durante los meses de verano han
descendido este año, según el ba
lance de la campaña Estiu Segur
2014 dado a conocer recientemen
te. La campaña veraniega supuso un
descenso ligeramente por encima
del 5% del número de delitos regis
trados entre junio y septiembre res
pecto a los mismos meses del año
anterior. También se constató un
descenso de los problemas de con
vivencia en las calles de la ciudad.
La campaña Estiu Segur coordi
nó un dispositivo de seguridad especial de la Guardia Urbana, Mos
sos d’Esquadra y Policía Nacional.
Se levantaron 462 actas por con
sumo o tenencia de substancias
estupefacientes, se practicaron 43
detenciones por tráfico de drogas,
se realizaron 464 controles policia
les de vehículos y personas, y se
tramitaron un millar de denuncias
por incumplimiento de la Ordenanza
municipal del Civismo.
Para la Guardia Urbana, el dispo
sitivo estival contó con un equipo
especial de refuerzo de jueves a
domingo y también con una unidad
ciclista de 14 agentes. y

