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LA CIUTAT

La Diputació dóna 355.000
euros per a l’ocupació a L’H
L’Ajuntament signa un conveni amb l’ens provincial que reforça el pacte local
“Els 355.000 euros que
aportarà la Diputació generaran molta més inversió. Això
ens ajudarà a finançar programes per un valor d’un milió i mig d’euros”. Així explicava el tinent d’alcalde de
Promoció Econòmica, Alfons
Bonals, la importància que té
per a L’Hospitalet la signatura del
Pacte Territorial per l’Ocupació
2004-2007, amb la Diputació de
Barcelona, un acord de col·laboració que reforçarà les accions
previstes en el Pacte Local per a
l’Ocupació.
L’esmentat Pacte Local va ser
signat el passat mes de juny pels
sindicats CCOO i UGT, l’Associació Empresarial de L’Hospitalet i
el Baix Llobregat (AEBALL) i l’Ajuntament de L’Hospitalet.
El Pacte Territorial signat amb la
Diputació, en el qual va participar,
a més d’Alfons Bonals, el diputat
de la Comissió de Promoció Econòmica de la Diputació de Barcelona, Teodoro Romero, s’inscriu,
segons fons municipals, “en el marc
dels pactes territorials que la Diputació de Barcelona i el diferents
ajuntaments de la província duen

Els regidors d’ICV-EUiA, Alfonso Salmerón, Montserrat
Company i Lluís Esteve han
visitat el barri de Pubilla Casas per veure de prop les
obres que s’estan fent a l’avinguda de Severo Ochoa, visitar Can Rigalt i entrevistarse amb representants de les
entitats per impulsar la participació ciutadana en l’elaboració
del pla integral del barri.
Per als regidors del grup, que
a més tenen responsabilitats en
l’equip de govern, el pla integral
“és la gran oportunitat de la zona
nord, i especialment de Pubilla
Casas, per tenir més zona verda.
Can Rigalt és la projecció natural
del barri pel que fa a cobrir els
dèficits en matèria d’equipaments i d’habitatge social”.
D’altra banda, les dues formacions van convocar una trobada
oberta a la ciutadania amb el secretari general de l’Habitatge de
la Generalitat, Ricard Fernández,
per exposar el Pla Català pel Dret
a l’Habitatge 2004-2007. Fernández va explicar que el 35%
dels habitatges protegits seran
per a joves i de lloguer. # R.
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Els regidors
d’ICV-EUiA
visiten Pubilla
Casas i parlen
d’habitatge

Teodoro Romero i Alfons Bonals signen el pacte pel foment de l’ocupació

a terme per tal d’assessorar les
empreses locals, fomentar el comerç, promoure els sistemes d’informació i estudis sectorials i realitzar accions de formació i de fo-

ment de la igualtat d’oportunitats”.
Segons Alfons Bonals, “és
molt important la capacitat de
concertar i d’establir un diagnòstic de la situació actual entre tots

els agents socials i econòmics de
la nostra ciutat i la capacitat
d’establir quina ha de ser l’orientació de les polítiques d’ocupació
a L’Hospitalet”. # C . GÓMEZ

