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LA CIUTAT

Agents socials i Ajuntament
signen el Pacte per a l’ocupació
Amb l’objectiu d’establir un marc de diàleg i concertació i afavorir la creació de llocs de treball
Els líders sindicals de la UGT
i CCOO a L’H, el president
de l’Associació Empresarial
de L’Hospitalet i Baix Llobregat i l’alcalde han signat el
Pacte local per a l’ocupació
2004-2007 amb l’objectiu
de millorar les oportunitats
laborals dels treballadors,
entre altres.
El Pacte estableix un marc de
diàleg i concertació per proposar
solucions adaptades a les necessitats sociolaborals de la ciutat i
afavorir la creació d’ocupació.
Mitjançant el document es pretén millorar les oportunitats laborals dels treballadors, facilitar la
inserció a les persones amb dificultats d’accés al mercat de treball, fomentar l’esperit d’empresa
i donar suport a la transformació
d’una societat industrial a una societat del coneixement. Desenvoluparà les accions en el marc
d’un model de ciutat sostenible.
Per a Asun Romero, secretària
general de la Unió Local de CCOO
a L’H, el pacte ha de servir per
consolidar els llocs de treball de
qualitat. CCOO està preocupada
per “la pèrdua constant d’indústria a la ciutat i d’influència econòmica i per la desregularització de
les condicions de treball que aporta el sector serveis”.
En aquesta mateixa línia s’ha
pronunciat el secretari general de
la Unió Comarcal de la UGT a L’H,
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El Pacte local per a l’ocupació compta amb
l’experiència obtinguda

L’apunt

GABRIEL CAZADO

durant el pacte anterior
que comprenia el període 2001-2003 i que ha
demostrat l’eficàcia del
treball conjunt i el debat
comú en l’àmbit de l’ocupació a L’Hospitalet.
En aquest sentit, l’alcalde ha manifestat que
el pacte finalitzat ha tingut una repercusió econòmica de 14 milions
d’euros i ha beneficiat
més de 12.000 persones.

Sindicats, empresaris i Ajuntament signen el Pacte a l’Auditori de La Farga

El Tractat d’Amsterdam
considera l’àmbit local
el més adient

José Antonio Franch, per a qui “la
temporalitat dels contractes i la
precarietat laboral són els temes
més preocupants”.
El president de l’Associació
Empresarial de L’Hospitalet i el

Baix Llobregat, Manuel Rosillo,
ressalta el consens amb el qual
s’ha elaborat el Pacte, que ha
qualificat d’útil i necessari. “Útil
perquè les seves actuacions han
de millorar l’ocupació, i necessari

perquè els agents socials adquireixen responsabilitats directes
sobre les polítiques de treball.”
L’alcalde ha ressaltat que L’H
no pot perdre el seu caràcter industrial, basat en les petites i mitjanes empreses. Per a Corbacho
“cal fer una reconversió necessària on es mantingui una base
industrial però apostant decididament perquè una part dels serveis estiguin presents”. A l’acte
també van assistir els secretaris
generals de la UGT i CCOO de
Catalunya. # P. G .

La consellera Tura inaugura
la nova seu d’emergències
La cons ellera d’Interior,
Montserrat Tura, ha visitat la
ciutat per inaugurar la nova
seu d’emergències de la Generalitat de la regió metropolitana sud, ubicada a L’Hospitalet. Durant la visita, Tura i
l’alcalde Celestino Corbacho
han manifestat que els índexs de seguretat a la ciutat
han millorat des del desplegament dels Mossos i que hi
ha una bona coordinació entre cossos policials que servirà de model per a Barcelona.
La consellera va iniciar la seva
visita a l’Ajuntament, on es va reunir amb l’alcalde Corbacho, el tinent d’alcalde de Seguretat Ciutadana, Clemente Murillo, i els
caps dels Mossos i de la Guàrdia
Urbana de L’Hospitalet. Durant la
trobada es va parlar de la coordinació efectiva entre els dos cossos i de la millora dels índexs de
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seguretat a la ciutat des que fa
vuit mesos es va desplegar la policia autonòmica. El passat mes
de maig el nombre de delictes
comesos va baixar un 29,5% respecte l’octubre del 2003. “El desplegament dels Mossos” –ha dit
Corbacho– ”ha contribuït que els
índexs d’inseguretat de L’Hospitalet es trobin per sota de la mitjana de l’àrea metropolitana i que
hagin retrocedit. La clau –afegeix– està en la capacitat de coordinació entre les administracions.”
Per la seva part, Montserrat
Tura s’ha mostrat satisfeta d’aquesta millora, tot i que “cal ser
prudents” i considera que el model de L’Hospitalet pot ser un referent per al desplegament dels
Mossos a la Ciutat Comtal. “A
Barcelona hi haurà una comissaria per districte i alguns tenen fins
i tot més població que L’Hospita-

let. Per tant, aquesta experiència
és la peça més clau per poder
afrontar el desplegament a Barcelona en condicions.”
Des de l’Ajuntament, la consellera es va traslladar a la nova
seu d’emergències que coordina
els serveis de L’Hospitalet, Baix
Llobregat, el Garraf i part de l’Anoia i l’Alt Penedès. Des de
L’Hospitalet, en un edifici del carrer de Sant Rafael annex al Parc
de Bombers, es gestionen les actuacions d’un total de 18 parcs
que fins ara depenien de la central de Cerdanyola. A partir d’ara,
les trucades als telèfons d’emergències, com el 112, es rebran
en aquesta seu quan s’efectuïn
des d’alguns dels municipis de
l’àrea sud de la regió metropolitana. Montserrat Tura també va
visitar el Parc de Bombers i la Comissaria dels Mossos d’Esquadra.
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Interior i l’Ajuntament constaten que els delictes cauen un 29,5%

Tura, durant la visita a la nova seu d’emergències

