Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de gener del 2010.
Moció: PER LA INCLUSIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS ALS PROJECTES DEL FONS ESTATAL PER
L’OCUPACIÓ I LA SOSTENIBILITAT LOCAL DE SANT ESTEVE SESROVIRES
Antecedents:
Atès que St. Esteve està patint greument els efectes de la crisi econòmica i que afecta de manera molt
seriosa al benestar i a les condicions de vida del conjunt de la població amb la pèrdua dels llocs de treball
i incrementant les situacions de vulnerabilitat i exclusió social i laboral.
Atès que el govern estatal ha posat en marxa el Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local per
dinamitzar l'economia local dels municipis.
Atès que la principal finalitat del fons és l’ocupació, tant de nova creació com el manteniment de llocs de
treball. Els nous contractes hauran de realitzar-se a treballadors inscrits com a demandants d'ocupació
amb prioritat per als aturats de llarga durada (més de dotze mesos registrats).
Atès que la situació de crisi i la destrucció de llocs de treball està afectant de forma especial a la població
juvenil menors de 25 anys, el que suposa 428.000 aturats més en un període de dos anys, fins un total de
885.700 aturats en tot l’estat espanyol
Atès que la crisi econòmica està afectant de manera important als Centres Especials de Treball que
pateixen de forma més intensa els efectes de l’atur i la precarietat laboral. Les dades ens indiquen que les
taxes d’activitat i ocupació de la població amb discapacitat són notablement més baixes (menys de la
meitat) que les del conjunt de la població. La taxa d’atur entre la població amb discapacitat triplica la de la
població general.
Atès que l’actual context de crisi econòmica no ha contribuït a la igualtat d’oportunitats entre homes-dones
a les relacions laborals, sinó que, en molts casos, ha agreujat les situacions discriminatòries que les dones
ja patien amb anterioritat, amb taxes d’atur femení molt per sobre de la taxa mitjana d’atur.
Atès que l’Ajuntament pot fer una gestió d’interès social en les contractacions d’obres i serveis, fomentant
la integració laboral de les persones amb risc d’exclusió social i amb dificultats d’integració laboral.
Atès que el fons beneficiarà a l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires que podrà finançar inversions i
actuacions en benefici de la ciutadania per valor de 746.265 euros.
Atès que per a garantir l’efectivitat d’aquesta reserva, el ple de l’Ajuntament ha de fixar a l’inici del procés
de licitació de les obres i serveis, uns criteris i percentatges mínims de reserva social en la contractació de
personal, que s’han d’aplicar sobre el conjunt de projectes aprovats pel Fons Estatal per l’Ocupació i la
Sostenibilitat Local.
La Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple acorda:
1. Incorporar la reserva en les noves contractacions de personal destinat a l’execució dels contractes del
Fons Estatal per l’Ocupació i la Sostenibilitat Local d’un nombre de llocs de treball no inferior al 50 per
100 del personal a contractar, sempre que s’adeqüi als perfils requerits, perquè siguin ocupats per:
• treballadors i treballadores en situació d'atur de llarga durada.
• joves menors de 30 anys, prioritzant els que no han accedit mai al mercat laboral.

• persones incloses en algun dels col·lectius dels programes municipals de foment de l’ocupació.
• dones amb situació difícil inserció laboral.
2. Els treballadors i treballadores contractats seran treballadors inscrits al Servei Municipal d'Ocupació
com a demandants d'ocupació.
3. Prioritzar en els barems d’adjudicació de les obres les empreses que siguin:
• d’economia social, empreses col·laboradores d’inserció o Centre Especials de Treball i que el seu
objecte sigui la inserció, i què en conseqüència, els futurs beneficis repercuteixin en la creació de
llocs de treball i inserció laboral, i que com a tals, s’adrecin als col·lectius de risc, mitjançant
tasques que combinin la formació i la ocupació, lligades a l’experiència pràctica.
• entitats sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica, sempre que la seva finalitat o activitat tingui
relació directa amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius estatuts o regles
fundacionals i figurin inscrites al corresponent registre oficial, de conformitat amb la disposició
addicional 8a del Reial Decret-Legislatiu 2/2000.
4. Crear una comissió tècnica per a l’aplicació d’aquestes mesures per analitzar el seu compliment, el
seu seguiment i per estudiar-ne d’altres que promoguin el reforçament de les clàusules socials en la
contractació municipal.
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