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UGT i CCOO celebren reunions de les seves respectives executives
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Els sindicats volen la creació
d’un Consell Econòmic i Social
PILAR GONZALO

El document, a l’abast
dels agents socials
D’altra banda, el Comitè Executiu de la UGT va aprovar el passat 16 de desembre ampliar el seu
òrgan de direcció per donar entrada als representants sindicals de
les grans empreses de la ciutat.

Salvador Torres

Pla del PP per
erigir-se en
primera força
a L’Hospitalet
REDACCIÓ

IMACNA

El Comitè Executiu de la Unió Comarcal de la UGT-L’Hospitalet ha
decidit de proposar a altres sindicats, als empresaris i a l’Ajuntament, la creació d’un Consell Econòmic i Social (CES), amb l’objectiu de trobar solucions als problemes reals del marc productiu i laboral i debatre polítiques de creació
d’ocupació. El Consell substituiria
la Mesa de Concertació creada fa
tres anys i que UGT considera totalment inoperant. El CES està inclòs en una Plataforma Social per
a L’Hospitalet elaborada pel sindicat. Nicolás Cortés, secretari general de la UGT-L’Hospitalet, insisteix en la necessitat d’ajudar les
petites i mitjanes empreses, que
constitueixen el teixit industrial de
la ciutat. Les ajudes anirien des de
la formació dels treballadors fins
a donar facilitats en el pagament
de taxes i impostos per afavorir la
implantació de noves empreses. El
sindicat creu també necessària una
millora urbanística dels polígons
industrials, tant en serveis com
transports i equipaments.

La UGT ha elaborat una Plataforma Social per L’Hospitalet que vol presentar als agents socials
Aquest sindicat espera trobar
punts de coincidència amb la resta d’agents socials i especialment
amb CCOO, sindicat amb el qual
comparteixen la idea de crear el
Consell Econòmic i Social.
Almenys així es va posar de
manifest en la sisena assemblea
que la Unió Local de CCOO va celebrar al desembre. A la reunió es
van aprovar una sèrie de propostes com ara les relacionades amb

la defensa dels treballadors contractats en precari i la col·laboració
amb l’Ajuntament per construir la
ciutat de l’any 2010.
L’assemblea va finalitzar amb
l’elecció d’una nova executiva. Tomás Martínez va ser reelegit secretari general de la Unió Local per
quatre anys més. La gestió de
Martínez només va rebre nou abstencions dels 63 vots emesos pels
delegats. Portaveus de CCOO van

assenyalar que els afiliats van saber llimar les seves diferències, el
que va permetre elaborar un document de treball.
En el seu informe de gestió, Tomás Martínez va destacar la pèrdua d’autonomia que ha suposat
pel sindicat, i els efectes negatius
que ha comportat, per a l’organització el fet d’haver passat a dependre orgànicament de la comarca del Barcelonès.

El PP de L’Hospitalet prepara un
pla de mesures dirigides a convertir-se en la primera força política a
la ciutat i representar una alternativa real de govern a L’Hospitalet.
Aquest pla respon a les directrius
que el PP de Catalunya ha marcat
als seus representants en els ajuntaments governats per IC i el PSC,
amb el repte de convertir-se en la
tercera força municipal catalana a
les pròximes eleccions. Segons el
portaveu del grup municipal del PP
a L’Hospitalet, Salvador Torres,
l’objectiu són les grans ciutats, majoritàriament governades per l’esquerra, ja que CiU dirigeix el major
nombre d’ajuntaments però de menor rellevància. Les iniciatives que
pensen dur a terme a L’Hospitalet
són una campanya per incrementar el nombre d’afiliatsal seu partit i
un apropament al teixit associatiu
hospitalenc.

