Ple ordinari
28 de març de 2017

12.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per sol•licitar la reclamació del
pagament total del Programa de Garantia Juvenil.
Atès que el passat mes de novembre, aquest Plenari va aprovar una moció relacionada amb la
demanda de canvis en els requisits del programa de contractació en pràctiques de persones
joves adscrites al Programa de Garantia Juvenil a Catalunya.
Atès que ja s’ha previst per la propera convocatòria un canvi en aquests criteris que engloba les
demandes realitzades al respecte, per tal que pugui accedir un major nombre de joves al
Programa de Garantia Juvenil.
Ara, a més, arran de la gestió feta per part dels governs de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya,
respecte al retornament previ de fins a 42 milions d’euros del programa europeu de garantia
juvenil (d’un total de 75 milions d’euros destinats), desaprofitant fins un 56% dels fons europeus
assignats a aquest programa, amb la realitat d’atur que es viu a Sant Pere de Ribes, a Catalunya
i a la resta de l’Estat.
Atès que respecte a aquestes dades, només s’han aprofitat un 27,5% dels joves que tenien dret
a poder-ho fer.
Atès que ni des del govern de l’Estat, ni des del govern de la Generalitat, no s’ha donat una
resposta definitiva sobre el tema, sense assumir cap mena de responsabilitat d’aquesta situació
i, per tant, ha estat una gestió d’incompetència manifesta.
Atès que, a més, des del govern de la Generalitat, la seva consellera Dolors Bassa, ja va admetre
recentment que es podia arribar a perdre aquesta quantitat de diners per una qüestió merament
de reprogramació de les activitats inicialment previstes per 2014. Les convocatòries van passar
a 2015 perquè el govern de la Generalitat no va aprovar amb agilitat el Programa d’Ocupació
Juvenil a Catalunya. Aquesta circumstància no permet ara al Govern català certificar a temps les
activitats inicialment programades per 2014 i, per tant, pot comportar la pèrdua dels fons
previstos.
Donat el cas, que, segons la Comissió Europea, malgrat el retard generalitzat a tot l’Estat en la
certificació de la programació prevista per la garantia juvenil, encara s’està a temps de cobrar la
totalitat de l’assignació conforme es certifiquin les activitats subvencionables.
És per tot això, que el grup municipal signant, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Instar al govern de l’Estat i al govern de la Generalitat per tal d’abordar conjuntament
aquesta problemàtica, amb la col·laboració de les institucions locals, i que facin la reclamació
corresponent per poder cobrar la totalitat de l’assignació prevista del programa de garantia
juvenil.
SEGON.- Instar a la Comissió Europea per tal que sigui més flexible en l’aplicació dels criteris de
pagament dels fons assignats perquè no siguin els joves afectats els que hagin de patir la
inoperància dels governs corresponents.
TERCER.- Comunicar aquesta moció als diferents grups polítics representats al Parlament de
Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), a l’Associació Catalana de Municipis
(ACM), al govern de la Generalitat de Catalunya, al govern de l’Estat i a la Comissió Europea.
Es sotmet la moció a votació.
El Ple de la Corporació acorda aprovar la moció per deu vots a favor: Set del Partit Socialista
de Catalunya i tres de Fem Poble. S’abstenen els quatre regidors de PDeCAT-VIA, els quatre de
UM9-CUP, els dos del PPC, i el regidors d’ERC.

