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Treball. En un mes, l’entitat rep més de 5.000 currículums i reenvia més de 900 a empreses

Breus

L’Associació empresarial de L’H
opera com a agència d’ocupació
Des del mes d’octubre
de 2011, l’AEBALL
opera com a agència
privada de col·locació
autoritzada pel SOC
D’aquesta manera, l’Associació Em
presarial de L’Hospitalet i el Baix Llo
bregat (AEBALL) amplia i oficialitza
les seves competències per gestio
nar el servei de borsa de treball que
presten des del 1984, quan es va
fundar l’entitat. Segons la directora

Vuelve el agua a
la fuente del barrio
de Santa Eulàlia
La fuente ornamental ubicada
ante la iglesia de Santa Eulàlia de
Provençana volvió a funcionar el
pasado 5 de enero tras finalizar el
proceso de reforma de la instala
ción y de su entorno, para hacer
lo más accesible a los peatones
y para que la fuente utilice agua
sobrante del subsuelo, que toma
de un pozo abierto en el contiguo
parque de la Unicef. Además, se
ha instalado luces led que aho
rran energía para iluminarla. Aho
ra queda pendiente el ajardina
miento del entorno.

de l’associació, Rosa Fiol, “aquest
pas ha estat possible a partir dels
canvis legislatius decretats per l’an
terior govern central on es regulaven
les agències privades de col·locació.
Vam presentar la sol·licitud i el Servei
d’Ocupació de Catalunya ens la va
aprovar el passat setembre. Ara ofi
cialitzem una tasca que ja estàvem
fent: fer d’intermediaris entre les em
preses i els treballadors”.
El mes de novembre, a poques
setmanes d’assumir el servei, l’AE
BALL va rebre 5.158 currículums,
i en va filtrar i remetre més de 900
a les empreses associades interes

Agrupa més de 3.000
empreses ubicades
a la ciutat i al
Baix Llobregat
sades a contractar personal. Durant
el mateix període, 16 empreses
van recórrer a l’AEBALL amb ofer
tes d’ocupació i es van tancar un
total de sis processos de selecció.
Segons Fiol, “coneixem l’oferta i la
demanda i intentem casar-la. Ara
són temps difícils però confiem que

aviat puguem gestionar entre 60 i
80 contractes mensuals com hem
fet en altres èpoques a través de la
nostra borsa de treball”.
Les persones interessades a en
viar el seu currículum poden fer-ho
a través del web de l’associació o
de manera presencial (avinguda de
la Fabregada, 93).
AEBALL agrupa més de 3.000
empreses, que generen més de
48.000 llocs de feina i estan ubica
des a L’H i al Baix Llobregat. y

i

www.aeball.net

La concejal del PP
Sònia Esplugas entra
en el Parlament
Ocupa el escaño que ha dejado
vacante la hasta ahora diputada
Maria de los Llanos de Luna, des
pués que ésta haya asumido el
cargo de delegada del Gobierno
en Catalunya en substitución de
Joan Rangel. Sònia Esplugas, de
41 años y vecina de Santa Eu
làlia, concurrió en las elecciones
autonómicas como número 14 de
la lista del PP por Barcelona. Es
concejala en L'H desde 2007. y

La Generalitat debe 1,2
millones por escuelas
‘bressol’ y de música
La Generalitat no ha abonado aún
a los municipios la subvención
del curso 2010-11 en concepto
de guar
derías y de escuelas de
música, lo que en el caso de L’H
supone 1,2 millones, y no tiene fe
cha para hacerlo. Esto se suma al
recorte que aplicó a la subvención
de ambos servicios educativos en
2011 y que ha derivado en una su
bida de precios públicos. y

