Moció de la Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació
Municipal de St. Esteve del 19-09-2012

Proposició per al desenvolupament d'un Programa
d'ocupació i formació per a aturats
Davant la profunda crisi econòmica que està travessant el
país des de l'any 2008, l'Entesa per Sant Esteve exposa
les següents consideracions a la resta de grups municipals
de l'ajuntament de Sant Esteve Sesrovires per a
l'aprovació d'aquesta moció dirigida al govern de l'Estat
perquè desenvolupi un Programa integral d'ocupació i
formació dirigit als aturats:
La crisi econòmica s'ha agreujat de forma accelerada i una
de les manifestacions més immediates és la intensa
destrucció d'ocupació i l'augment de l'atur. El nombre
d'aturats, segons l'Enquesta de Població Activa (EPA) del
quart trimestre de 2011 va ser de 5.273.600 persones, i el
d'aturats registrats en les oficines públiques d'ocupació del mes de febrer de present any va aconseguir una xifra
superior als quatre milions set-centes mil persones, de les quals més d'un milió tres-centes mil no tenen cap tipus de
prestació.
Abordar aquesta realitat tan complexa, exigeix nous enfocaments per situar la creació d'ocupació i la millora de la
protecció social en el centre de les prioritats polítiques, considerant, a més, que la recuperació de la nostra
economia solament serà sostenible si invertim ara en un nou model econòmic on el suport a l'economia real en
sectors no especulatius i de futur, la suficiència i progressivitat dels ingressos públics, el reforçament del sector
públic, la formació professional i l'ocupació de qualitat, han de ser les línies d’actuació prioritàries
Millorar la situació dels aturats, particularment d'aquells que no reben cap tipus de prestació, és una prioritat des del
punt de vista social, però també té evidents efectes positius sobre l'economia i en particular sobre la demanda
interna, condicions necessàries per començar a superar la recessió.
En el marc del Diàleg Social cal desenvolupar mecanismes que ampliïn i defineixin la cobertura d'aquells
treballadors que han esgotat les seves prestacions per desocupació, i també pot crear-se un fons cofinançat amb les
Comunitats Autònomes perquè aquestes, en el marc de les seves competències, complementin i millorin les renda
mínimes d'inserció per a la capacitació de persones parades sense prestació per desocupació.
De forma complementària, i tal com es fa amb el Fons Estatal d'Inversió Local, cal destinar recursos perquè les
Corporacions Locals contractin persones desocupades i/o en alt risc d’exclusió social, sense prestació, destinant
part de la jornada a polítiques formatives en competències bàsiques o de requalificació professional.
Per aquest motiu, es presenta la següent PROPOSTA D'ACORD:

“L'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires insta al Govern a prendre urgentment les mesures oportunes per
engegar un Programa d'Ocupació/Formació destinat a persones en atur que no reben cap tipus de
prestació per desocupació, així com als aturats de llarga durada que percebin el subsidi de 400 ó 450
euros/mes corresponents a la prorroga del “Plan Prepara”. Amb les següents condicions:
 El Programa serà finançat exclusivament per l'Administració General de l'Estat per un import de 8.400
milions d'euros, i la gestió correspondrà a les Corporacions Locals.
 Els treballadors acollits al Programa d'Ocupació/Formació accediran a un contracte de 35 hores
setmanals durant 6 mesos, prorrogable, i percebran 700 euros nets mensuals. Es dedicaran 25 hores
setmanals a treball i 10 hores setmanals a formació.”
Finalment, proposem que aquest acord es posi en coneixement de la Federació de municipis i províncies d'Espanya
i dels Grups parlamentaris del Congrés dels diputats.

