la ciutat

21 de juliol del 2008

Primera reunió del Pacte local
per a l’ocupació 2008-2011
Continuarà treballant en polítiques d’igualtat d’oportunitats i formació
El Pacte local per a l’ocupació
20 08 -2011 ha c omenç a t a
caminar amb la reunió del Comitè Executiu en la qual es van
estudiar els programes que es
presentaran al Departament de
Treball de la Generalitat i a la
Diputació de Barcelona i que,
segons va explicar el tinent
d’alcalde de Promoció Econòmica,
Alfons Bonals, tenen un cost de
4,5 milions d’euros. També es va
decidir constituir dues comissions,
Observatori Econòmic, Formació,
Ocupació i Intermediació. La segona
fa referència a la Creació d’Empreses i Suport a la Petita i Mitjana
Empresa.
El Pacte local per a l’ocupació
tracta de millorar la capacitat d’inserció de les persones amb dificultats
per accedir al mercat laboral, desenvolupar l’esperit d’empresa per
fer-la més competitiva, reforçar les
polítiques d’igualtat d’oportunitats i
millorar la formació. El Comitè Executiu és format per representants de
l’Ajuntament, l’Associació Empresarial
de L’Hospitalet i el Baix Llobregat i els
sindicats CCOO i UGT.
Alfons Bonals va afirmar que l’A
juntament dedica els seus esforços
a fer polítiques actives per fomentar
l’ocupació i “treballem molt intensament en els aturats de llarga
durada”.
La directora general de l’Associa
ció Empresarial de L’Hospitalet i el
Baix Llobregat, Rosa Fiol, va destacar que el pacte sempre ha treballat
de manera consensuada “per avan-

Els integrants del Comitè Executiu del Pacte Local per a l’Ocupació

També s’han reunit a L’H el Comitè Executiu i el Consell General
del Consorci Xarxa Local de Promoció Econòmica, Formació i
Ocupació de Catalunya. Aquest consorci és format per 11 ajuntaments d’arreu de Catalunya i
la Federació de Societats Anònimes Laborals amb l’objectiu
de treballar en la promoció econòmica i l’ocupació. A la reunió
es van definir les línies d’actuació, es van estudiar diverses
propostes i es va acceptar la incorporació de nous ajuntaments.
Es van presentar dos programes, un sobre interculturalitat, en
el qual participarien ajuntaments de França i Itàlia, i l’altre per
fomentar la política emprenedora.

L’apunt

La Guardia Urbana incrementa
sus efectivos con 40 agentes
El parque móvil se adapta a la nueva plantilla policial
Desde el pasado mes de junio
la Guardia Urbana cuenta con
40 nuevos agentes, una vez finalizados sus estudios en la escuela de policía de Mollet. Estas
incorporaciones han obligado a
adaptar el parque móvil del cuerpo con la adquisición de cuatro
coches y ocho motocicletas.
También se ha comprado una
ambulancia que sustituirá la que
daba servicio hasta el momento.
El teniente de alcalde de Gober
nación, Francesc Josep Belver, ha
anunciado que otros 40 agentes
se incorporarán el año próximo a la
plantilla que, de esta manera, quedará completa. En estas semanas
se ultimará el proceso de selección
para después iniciar sus estudios en
Mollet y estarán en activo el próximo
verano.
El teniente de alcalde afirma que
con estas incorporaciones la Guardia Urbana cumplirá con sus funcio-



L’Ajuntament
fa obres de
manteniment
a 19 escoles
durant l’estiu
Aprofitant el parèntesi estival,
l’Ajuntament està executant
obres de millora i manteniment
a 19 centres educatius de la ciutat (17 CEIP, 2 escoles d’adults i
un centre d’educació especial).
El pressupost de les reformes
puja a 1,9 milions d’euros, una
dotació econòmica superior a la
d’altres temporades, segons ha
destacat el tinent d’alcalde d’Educació, Lluís Esteve.
Es trac ta d’obres de diferent
envergadura, com ara la renovació
de la climatització dels centres, la
millora de la instal·lació elèctrica,
les reformes de façana, l’eliminació
de barreres arquitec tòniques, o
bé pintura i canvi de vidres, entre
d’altres. Segons la tinenta d’alcalde
d’Urbanisme, Ana M. Prados, algunes d’aquestes obres continuaran
començat el curs, però es faran sense interferir en el ritme dels centres
escolars.
Paral·lelament a aquestes actua
cions finançades per l’Ajuntament,
Esteve ha recordat que la Generalitat
està tirant endavant el protocol sig
nat al maig per crear noves places
escolars. Ja estan en marxa les obres
per crear 220 noves places al CEIP
Pep Ventura, gràcies a la construcció d’un edifici annex; 225 places
al Menéndez Pidal habilitant l’antic
CEIP Bòbiles, i 276 per als alumnes
del Màrius Torres. Aquesta escola es
reconstruirà íntegrament i, durant els
pròxims dos cursos, els seus alumnes
s’instal·laran en mòduls ubicats al
carrer de l’Aprestadora. # r .
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Nuevos agentes de la Guardia Urbana

nes de prevención y proximidad. “El
objetivo es tener más policía en la
calle para patrullar a pie y colaborar
con los Mossos d’Esquadra en las
patrullas mixtas”. Belver recalca que

se pondrá especial atención en las
zonas con más concurrencia ciudadana, como las zonas comerciales,
para evitar que se produzcan delitos. # p. g .

çar-nos al futur i preveure la millor
manera de lluitar contra l’atur”.
Per a Asun Romero, secretària
general de CCOO de L’H, el treball
s’ha de centrar en la formació i el
reciclatge “per donar cobertura a les
persones que puguin resultar més
afectades per la crisi i l’augment de
l’atur”. També José Antonio Franch,
secretari local de la UGT, va incidir en
la formació i el reciclatge per combatre l’atur i crear nous llocs de treball:
“els pactes signats fins ara han donat
fruits molt positius”. # p. g .

Se han iniciado las obras de reurbanización del
pasaje de Blanchart, en el barrio del Centre
El Ayuntamiento ha iniciado los trabajos de reurbanización del entorno
del pasaje de Blanchart, entre la rambla de Just Oliveras y la calle de la
Riera de la Creu. Las obras convertirán el pasaje en peatonal y se instalará nuevo alumbrado público y alcantarillado, y se retirarán las líneas
eléctricas aéreas. Con la remodelación, el tráfico del pasaje quedará
restringido para los vecinos que tengan un vado y a los vehículos de
servicios. También se colocarán dos bocas de salida de agua para la
limpieza viaria. La duración de las obras será de dos meses.

El Ayuntamiento abre un
expediente sancionador
contra Órbita Profesional

El Consell de Salut
repasa las obras de
equipamientos sanitarios

Además del expediente, el Ayuntamiento también ha puesto el ca
so en conocimiento de la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia
de Catalunya. La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) ha recibido ya 160
reclamaciones de los alumnos
afectados por el cierre del centro
de formación no reglada Órbita
Profesional, SL, que se dedicaba a
la preparación de oposiciones.
A partir de los datos conocidos, el Ayuntamiento ha solicitado
también a las entidades financieras que cancelen los créditos y
anulen las cuotas pendientes.

El Consell Municipal de Salut ha
hecho balance de las obras en
curso para mejorar los servicios
sanitarios. Según se explicó, se es
tán finalizando los nuevos ambula
torios de Can Serra y la Florida y
se enumeró como pendientes: la
remodelación de los CAP del Gornal y Sant Josep, la ampliación de
los dos equipamientos sanitarios
de Santa Eulàlia y la finalización de
las obras de los CAP de la Torrassa
y Just Oliveras. También se apuntó
el traslado del Hospital General a
Can Rigal y la construcción de un
nuevo CAP para Pubilla Cases en el
espacio del actual hospital.

