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Iniciativa. AEBALL, la Cambra de Comerç i l’Ajuntament de L’H han organitzat una jornada

Empreses de L’Hospitalet i el Baix
donen suport a la reforma horària
La Iniciativa per a
la Reforma Horària
està elaborant un
programa pilot amb
15 organitzacions de
diversos àmbits
“La flexibilitat horària implica una
important reducció de l’absentisme
laboral i de l’estrès”, ha afirmat la directora científica del projecte sobre
la reforma horària, Sara Berbel, en
una jornada sobre el tema organitzada per l’associació empresarial
AEBALL, la Delegació de L’H de la
Cambra de Comerç i l’Ajuntament.
L’experiència l’ha posat Montserrat Clotet, directora financera de
Promax Electrònica, SL, una empresa de L’H que ha fet de l’equilibri
dels horaris laborals i familiars dels
seus empleats un factor de productivitat. “Per a la nostra empresa,
l’horari és una eina productiva i de
competitivitat, facilita la conciliació
familiar i la satisfacció personal”, ha
dit Clotet, que ha afegit que “posem
moltes esperances en la Iniciativa
per a la Reforma Horària i esperem

Treballadores de l’empresa Promax Electrònica de L’Hospitalet, model de reforma horària

que les administracions, sindicats,
patronals i empreses estiguin per la
labor”. L’empresa Promax fa 50 anys
que ofereix als seus treballadors un
horari intensiu de 7 a 15h, incorporant una flexibilitat en els horaris de

dues hores a l’entrada o sortida i
en el cas dels tècnics i comercials,
horari flexible.
Per al president d’AEBALL, Manuel Rosillo, cal debatre els avantatges econòmics, ambientals i

socials de racionalitzar el temps,
a les empreses. El promotor de la
reforma horària, Fabian Mohedano,
ha explicat que es treballa des del
2013 i que s’hauria d’implementar
el setembre de 2016. y
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Comunicació

La Farga
estrena un
nou web
corporatiu
més modern
La societat municipal la Farga GEMSA, empresa pública que gestiona els
Mitjans de comunicació municipals,
ha posat en marxa una nova pàgina
web corporativa que aporta més informació i millora l’accessibilitat des
de diferents dispositius. El web dóna
a conèixer tota l’activitat que desenvolupa la societat en sis àmbits d’actuació: Centre d’Activitats, Mitjans de
comunicació de L’Hospitalet, Estacionaments regulats, Dipòsit Municipal
de Vehicles, aparcaments municipals
i Torre Barrina-Centre Municipal de
Creació Multimèdia de L’Hospitalet.
Amb el nou portal es pot conèixer
tant la gestió de la pròpia empresa
com fer tràmits i estar al dia de l’actualitat que produeixen tant el Centre
d’Activitats com els Mitjans de Comunicació, entre d’altres. Així mateix,
al web s’hi han integrat les xarxes socials més populars per tenir un major
contacte amb la ciutadania i també
permet l’accés als portals propis de
les diferents àrees de gestió de La
Farga. y
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Més informació: www.lafarga.com

