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Laboral. El centre municipal ha fet balanç dels primers mesos de treball
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Sanitat

La patronal
AEBALL està
acreditada per
donar suport
a l’exportació

La ciutat
defensa uns
serveis públics
de qualitat per
a la ciutadania

L’Associació Empresarial de L’Hospitalet i el Baix Llobregat (AEBALL)
i la Unió Patronal Metal·lúrgica
de L’Hospitalet i el Baix Llobregat
(UPMBALL) han estat acreditades
per la Generalitat com a agents de
suport a la internacionalització per
ajudar les empreses que vulguin treballar a l’exterior.
Aquesta acreditació dóna continuïtat al Servei de Promoció Internacional que ja oferien des de l’any
2001, impulsant missions comercials a diferents països, organitzant
visites i participant de forma conjunta en fires internacionals. L’any
passat, més de 150 empreses van
participar en aquestes accions internacionals d’AEBALL i UPMBALL.
Les empreses podran sol·licitar,
a través de les dues patronals, serveis que tenen ajuts de les administracions, com fer plans de promoció
internacional, disseny de webs per
a mercats exteriors, gestió de concursos i licitacions internacionals o
registres de marca i patents. y

El Govern municipal ha iniciat els
contactes per impulsar un pacte polític i ciutadà en defensa de la sanitat
pública a L’Hospitalet. L’alcaldessa
Núria Marín es va reunir a final de juliol amb entitats i forces polítiques,
a les quals va demanar-hi l’adhesió.
Hi van assistir representants de sindicats, professionals del sector, institucions públiques i persones relacionades i compromeses amb la sanitat al municipi. També van ser-hi
presents regidors dels grups municipals de PSC (Jesús Husillos), Ciutadans (Jesús Martín), ICV-EUiA-Pirates (Ana González, Júlia Carballeira
i Ivan Nieto), PP (Sonia Esplugas),
ERC (Coque García) i Guanyem L’H
(Rafa Jiménez).
L’objectiu és demanar a la Generalitat que compleixi els compromisos del conveni signat amb
l’Ajuntament l’any 2010: la remodelació del CAP Rambla de la Marina,
la construcció dels nous CAP de
Santa Eulàlia, Sant Josep i Gornal, la
posada en marxa del CAP la Florida
II i dotar dels recursos necessaris el
Servei d’Urgències de l’Hospital de
Bellvitge. y
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Més info: www.aeball.net

cedida per l'ajuntament

Jornada de portes obertes a Gornal Activa el passat mes de gener

Gornal Activa dóna suport
a projectes emprenedors
El centre municipal ha fet 21 accions formatives
per a emprenedors i ha orientat 92 projectes, a
més de formar i assessorar altres treballadors
En acabar juny, el Centre Municipal
Gornal Activa tancava el primer semestre de funcionament. En aquest
temps ha fet accions formatives i de
suport a emprenedors, i orientació
individual i per a grups.

En total, ha impartit 21 tallers
adreçats a empreses i emprenedors en àmbits com la innovació,
la gestió i les tecnologies. A més
ha orientat 92 projectes de 108
emprenedors, ha elaborat 48 plans

d’empresa i ha ajudat a crear 28
negocis, entre d’altres accions per
difondre l’emprenedoria.
A més, en el marc del programa
Iniciativa Urbana Gornal ha fet 220
accions d’orientació individual i 47
de grup, i sessions formatives per millorar les habilitats tecnològiques i
l’eficiència energètica. y
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Més info: www.dinamitzaciolocallh.cat

