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La posició del Ple. PSC, ICV-EUiA i PxC es mostren en contra de la reforma laboral, CiU s’absté i PP se’n desmarca

Els sindicats majoritaris
criden a la vaga general
El 29 de març, els
sindicats majoritaris
han convocat vaga
general en protesta
per la reforma del
mercat de treball
Serà la setena vaga general convocada per CCOO i UGT en plena
democràcia. Des de L’Hospitalet,
els agents socials argumenten que
és una mesura injusta i ineficaç per
reactivar l’economia espanyola i animen els hospitalencs a mobilitzar-se.
Segons el secretari local d’UGT
a L’H, Joan Barrachina, “el Govern
de Rajoy s’ha d’adonar que aquesta
reforma és injusta, és insolidària, és
ineficaç i és inútil. La vaga general
és necessària, els treballadors l’estaven reclamant perquè s’hi ha de
plantar cara d’una manera clara i
contundent”. Per la seva banda, la
secretària general de CCOO a la
ciutat, Asun Romero, opina que la
mesura és antidemocràtica i està
feta al servei de l’empresari i del capital. “S’ha fet sense tenir en compte
el diàleg social i trenca els principis
del dret laboral. No podem acceptar
que s’afavoreixi l’acomiadament”.
El Ple municipal, durant la sessió
del mes de febrer, també es va pronunciar majoritàriament en contra,
arran de la moció presentada per
CCOO i UGT. PSC, ICV-EUiA i

Participació veïnal en el Ple

Suport
unànime al
nou CAP
del Gornal

Els sindicats de L’H comenten el text de la moció a l’alcaldessa en presència del tinent d’alcalde Lluís Esteve

Els agents socials
consideren la
norma ineficaç i un
atemptat als drets
dels treballadors

PxC van votar a favor del text dels
sindicats perquè consideren que
la reforma atempta contra els drets
dels treballadors. CiU es va abstenir
tot recordant que el seu grup en el
Congrés presentarà esmenes per
modificar-la, mentre que el PP la
va considerar necessària per crear

ocupació i per mantenir l’estat del
benestar.
L’alcaldessa, Núria Marín, va expressar als sindicats el suport institucional de l’Alcaldia en aquesta
reivindicació. CCOO i UGT van demanar a l'Ajuntament que no apliqui
la reforma en l'Administració local. y

Es defensa que l’actual
llei de l’avortament
continuï vigent

Protesta institucional en
suport a les víctimes de
violència de gènere

A favor dels afectats
per les participacions
preferents

L’H s’adhereix al Dia
Europeu de la Prevenció
del Risc Cardiovascular

El Partit dels Socialistes va presentar
una moció en defensa de la vigència
de l’actual llei de l’avortament que el
Partit Popular es planteja modificar.
La proposta es va aprovar amb els
vots de CiU i ICV-EUiA i l’oposició
de PP i PxC. El Ple també va aprovar
per unanimitat una moció presentada per PSC, PP, CiU i ICV-EUiA en
suport a l’economia social i les cooperatives. y

La proposta de CiU per fer una
protesta institucional contra la violència de gènere quan es produeixi
l’assassinat d’una dona va reeixir
amb una transaccional del PSC.
Finalment el Ple va aprovar mantenir un minut de silenci en la sessió
plenària més pròxima, i convocar una
concentració ciutadana a la plaça de
l’Ajuntament en cas que la víctima sigui de L’Hospitalet. y

ICV-EUiA va presentar tres propostes i totes van tirar endavant.
Una era en defensa dels afectats
per les participacions preferents
bancàries. Una altra demanava
el reforç de les polítiques actives
contra la violència de gènere i, la
darrera, reclamava a la Generalitat
que garanteixi el finançament compromès en escoles bressol i escoles de música municipals. y

Per últim, es va aprovar una moció
de PxC perquè L’H s’adherís al Dia
Europeu de la Prevenció del Risc
Cardiovascular que es va commemorar el passat 14 de març. Les
malalties cardiovasculars són la
primera causa de mort en el primer
món. Es poden prevenir mitjançant
el control de factors de risc com són
l’obesitat, el sedentarisme, el tabaquisme o la hipertensió. y

El Ple de febrer va comptar amb la
intervenció de diferents col·lectius
veïnals. El primer, la Coordinadora
d’Entitats del Gornal, que va reclamar la construcció del nou CAP previst al barri des del 2007. Els grups
van donar suport a la reivindicació i
la portaveu de CiU i diputada al Parlament, Meritxell Borràs, va anunciar
que “si no hi ha causes pressupostàries que ho impedeixin, el CAP
Gornal es dotarà de pressupost per
al 2013”. L’alcaldessa va afegir que,
segons la Generalitat, “el 2015 és
previst que entri en funcionament”.
En el mateix torn de paraula, els
veïns que reclamen la recuperació
del CAP Marina de Bellvitge van
demanar a CiU i a PP que aclarissin
si els seus grups parlamentaris han
subscrit un acord per fer retornar
els metges de capçalera. Els convergents van dir que no hi ha res
signat, mentre que els populars van
insistir que sí. El PSC va confirmar
la versió de CiU.
Per últim, els veïns de la Florida
van denunciar la campanya informativa que un grup polític –en referència a PxC– està fent pel barri i on
s’estigmatitza i culpabilitza els immigrants en base a tòpics i rumors. El
portaveu de PxC va mantenir que la
Florida té un problema i que la seva
formació l’afronta de cara i que té el
suport de molta gent del barri. Per
contra, Lluís Esteve, d’ICV-EUiA, va
criticar la campanya i va desmentir
rumors, dient que l’atur afecta més
els immigrants i l’èxit educatiu de la
ciutat ha pujat 15 punts. PSC, PP i
CiU van apostar pel diàleg i la convivència en contra de l’enfrontament. y

