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Concertació social a L’H

E

ls agents socials han signat amb l’Ajuntament un pacte per fomentar l’ocupació i per al desenvolupament econòmic
de la ciutat. No és el primer, de fet mantenen acords com aquest des de l’any 2001,
però en les actuals circumstàncies l’acord entre
administracions, sindicats majoritaris i empresaris
suposa que tots els sectors implicats en la sortida
de la crisi econòmica treballen junts i sumen sinergies per intentar aconseguir que la taxa d’atur
a la ciutat baixi del 18% actual.
Fomentar la formació perquè els treballadors
de L’H tinguin més capacitat professional i entrin
en les noves activitats econòmiques; donar suport als emprenedors i al teixit productiu que té
la ciutat per enfortir-lo i contribuir així a la creació
d’ocupació; dinamitzar el comerç i els mercats
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municipals, un dels principals sectors d’ocupació,
i protegir els consumidors són els eixos d’aquest
acord, que es veurà enriquit amb les conclusions
del procés participatiu L’H on, el futur per endavant en què està immers la ciutat.
La importància d’un acord com el que han
signat l’Ajuntament, UGT, CCOO i AEBALL, tot
i que el seu abast sigui local, va portar els principals dirigents dels dos sindicats a Catalunya a
ser presents en l’acte de signatura i a reclamar
la concertació social com a única forma de fer
camí i sortir de la crisi. En aquest sentit, van posar L’Hospitalet com a exemple davant la situació
econòmica que està afectant tant les empreses
com els treballadors.
El conveni signat recull diferents propostes per
explorar noves vies d’ocupació i, alhora, desenvo-
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lupar l’economia de la ciutat, com el treball amb
el teixit hoteler de L’Hospitalet, un sector creixent
que s’ha incorporat els darrers anys a la nostra
economia. Amb els hotels de la ciutat es treballarà en economia i ocupació a través d’un ens
coordinador amb l’Ajuntament que potenciarà la
formació en totes les especialitats relacionades
per facilitar la inserció laboral dels hospitalencs
en aquest sector, en especial aquells que són
més vulnerables i tenen més dificultats per trobar
feina.
És només un exemple del que pot aportar la
suma d’esforços entre tots els que fem L’Hospitalet per intentar superar la complexa situació econòmica que ens afecta. Només el diàleg i la concertació poden tenir la força suficient per obrir un
nou camí que ens porti esperança.
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Sí se puede

Asesinos
en la calle

Participacions
preferents

El PP, contra
la democràcia

Valoren ustedes

Nos encontramos en un momento difícil, en el que la ciudadanía
pide a los gobiernos soluciones
urgentes, que vuelvan a poner
las condiciones necesarias para
cortar la hemorragia constante
de personas que se quedan sin
empleo. Un drama social ante el
cual los gobiernos de España y
de Catalunya son incapaces de
llegar a acuerdos con los agentes sociales para aportar soluciones a este tremendo problema.
La reforma laboral del PP
apoyada por CiU se ha demostrado como una herramienta inútil. Ahora es más fácil despedir
a los trabajadores y hay menos
derechos para reclamar.
Artur Mas, con un país más
dividido que nunca y con más
parados que nunca, se permite
el lujo de suspender la Cumbre
Social, que había convocado
para buscar soluciones al drama
social y al desempleo, porque se
le pedía mucho.
Pero existen soluciones. Lo
que Rajoy y Mas no han sido
capaces de hacer, fue posible el pasado 19 de marzo en
L’Hospitalet, donde la alcaldesa
Núria Marín reunió a patronal y
sindicatos para firmar un pacto,
a tres bandas, con el objetivo de
sumar esfuerzos para mejorar el
desarrollo socioeconómico de
L’Hospitalet, afrontar el paro y
garantizar la igualdad de oportunidades. Cuando hay compromiso y voluntad se logran
acuerdos.

Cincuenta y cuatro terroristas y
14 asesinos y violadores pueden
salir de la cárcel si el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos
declara ilegal la llamada ‘doctrina
Parot’. La ‘doctrina Parot’ establece que si un asesino o violador solicita acogerse a beneficios de reducción de condena,
esa reducción se haga sobre el
total de la condena y no respecto al máximo legal de tiempo que
debe estar en la cárcel, que son
30 años.
Si el asesino o violador tiene
una condena de 100 años y le
corresponde una reducción de
10 años por buena conducta la
condena se quedará en 90 años
de los cuales cumplirá el máximo
de 30 años que establece la Ley.
Pero si se le aplican esos
beneficios sobre el máximo de
30 años, ese delincuente solo
cumplirá 20 años a pesar de haber matado o violado a decenas
de personas. La sociedad debe
protegerse de asesinos y violadores por eso debemos apoyar
al Gobierno central que está luchando para que no se derogue
la norma y que esos individuos
estén el máximo de tiempo legal
en la cárcel. Lo inconcebible es
que el Sr. Luis López Guerra, ex
secretario de Estado de Justicia
en el Gobierno socialista del Sr.
Zapatero, apoyara la supresión
de la ‘doctrina Parot’ y que violadores y asesinos puedan salir
antes de la cárcel. Qué vergüenza para el PSOE.

Segur que coneixen algú afectat per les ‘participacions preferents’. Persones que van dipositar els seus estalvis en un termini
fix sense risc i que, de cop i volta,
van descobrir que els tenien invertits en un producte d’alt risc i
que no els podien recuperar.
El sentiment d’impotència i
ràbia s’afegia a la tristor de veure
com havien estat enganyats per
part de certes entitats bancàries
que van vendre un producte d’alt
risc com si fos un simple (i segur)
termini fix.
En molts casos, els afectats
van haver d’acollir-se a l’única
solució que van oferir les entitats
bancàries: bescanviar el valor
d’aquests productes per accions
del mateix banc. Solució que,
ràpidament, es va convertir en
un problema, ja que les accions
cada dia valien menys i, per tant,
els estalvis anaven desapareixent.
Davant d’aquest greu problema, des de CiU hem proposat
que aquelles persones que van
adquirir participacions preferents
(o productes similars) sense
tenir-ne la informació adequada,
i que després han hagut d’acollir-se al bescanvi per accions,
puguin ser incloses dins dels
processos destinats a poder re
cuperar els estalvis invertits. A
més, demanem que si es demostra que amb la venda d’aquest
producte l’entitat ha incorregut
en un delicte d’estafa, se li exigeixin les responsabilitats corresponents.

Que la crisi té l’objectiu de modificar les regles del joc per afavorir els poderosos ho demostren
reformes inútils com la Reforma
laboral. Un any després, ha generat més atur, però ha servit als
interessos de les grans empreses que acomiaden més barat
ara, per poder contractar demà a
millor preu.
Un altre exemple és la Reforma de l’Administració local que
vol fer Rajoy. Sota el pretext de
racionalitzar la despesa pública,
es vol fer una recentralització
de l’Estat que buidi de compe
tències els ajuntaments, subordinant-los al poder central, i
deixant-los sense capacitat de
donar resposta als problemes
quotidians de la ciutadania. I això
és un atemptat contra la democràcia.
Perquè els ajuntaments tenen
un paper clau en la millora de
la participació democràtica i en
la millora de la qualitat de vida
de la ciutadania. És més, sense
els ajuntaments no hagués estat
possible res del que ha passat
en aquest país des de la mort del
dictador: serveis socials, equipaments sanitaris, educatius, esportius i culturals, medi ambient,
clavegueram, asfaltat i tantes altres coses que ara estan en perill
amb l’excusa de la crisi. És un
altre capítol d’involució conservadora de Rajoy i els seus, que
ens volen fer retrocedir 40 anys
de la nostra història i portar-nos
a la foscor predemocràtica.

Todos sabemos que en el momento de crisis que estamos viviendo es importantísimo que las
diferentes administraciones pú
blicas miren con mucho detenimiento donde va cada euro que
se gasta; y más, porque ese dinero que gestionan viene directamente de los impuestos que
pagamos todos los ciudadanos.
La mayoría de veces, el ciudadano de a pie desconoce muchas de las partidas a las que se
destina su dinero, por eso es importantísimo que se sepa si esos
proyectos a los que se destinan
grandes cantidades de dinero
son hoy en día necesarios o no.
Pongamos algunos ejemplos:
el Ayuntamiento de L’Hospitalet
(PSC-ICV) financia proyectos
destinados a la “educación bilingüe en Ecuador” o proyectos
que dedican recursos a “difundir
actos de ritualidad en Ecuador”;
la Generalitat (CiU), con nuestro dinero y mientras hace más
recortes, abrirá otra “embajada
catalana” en Argelia y se gastará 52.000 € para promocionar
“Els bolets dels països catalans”
además de otros 540.000 € para
dárselos a una compañía de teatro. Mientras tanto, el Gobierno
central del Partido Popular concedió el año pasado más de 11
millones de euros a programas
de “integración de inmigrantes” y
a cambio nos subió los impuestos. La posición de Plataforma
es clara ante todo esto; ahora
valoren ustedes.
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