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9.1.Moció que presenta el grup municipals PSC-CP per demanar més recursos
en matèria d’ocupació.
Les darreres dades de desembre tanquen un 2020 molt negatiu pel que fa a la situació
del mercat de treball i que frena en sec l’evolució i els indicadors d’ocupació registrats
en els darrers exercicis.
Les mesures i restriccions de la mobilitat i de l’activitat comercial i de serveis que s’han
prolongat durant el mes de desembre han impedit al comerç i al sector serveis
esprémer la campanya de Nadal i millorar els seus balanços, en una època
tradicionalment favorable per a la contractació i l’activitat econòmica.
Precisament, la nostra comarca és una de les que en més ha crescut l’atur aquest any.
Si ho comparem amb el 2019, l’augment interanual es dispara fins al 28,2%. El mes de
desembre ha replicat l’evolució d’increment sostingut de l’atur que s’ha registrat des
del mes d’agost, arrossegat per una temporada turística i un darrer quadrimestre de
l’any molt fluixos. Actualment, a Sant Pere de Ribes, tenim una taxa d’atur del 16%
2.300 persones).
Al desembre es van formalitzar a la comarca 1.636 contractes, que suposen un
descens de gairebé el 10,5% en relació al mes anterior, i que situen la caiguda
interanual en el 39,1%. El sector serveis acumula més d’un 82,2%, d’aquests
contractes, i un 13% la indústria.
En quant als programes del SOC, són 37 les persones que NO podran disposar de
contracte de feina durant 6 mesos segons la retallada que ha fet al nostre municipi.
Programes com Enfeina’t, Treball i Formació, Garantia Juvenil que són els programes
del SOC que oferien contractació, han patit una gran retallada en nombre de persones
contractades, passant de les 51 persones contractades a traves d’aquests programes
a 14 pel proper any 2021 (mitja de persones contractades per 6 mesos).
A nivell de programes relacionats amb la formació, ens retallen, també, programes
com Innvovadors i FOAP que van formar a 55 persones, amb el que també perdem la
contractació del personal tècnic.
És per tot això, que el grup municipal socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents:
PRIMER.- Demanar al govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya que posin els
instruments, i els recursos tant econòmics i humans, necessaris per tal de preveure els
escenaris per a la recuperació econòmica i millorar de l’eficàcia i l’eficiència de les
polítiques d’ocupació.
SEGON.- Així mateix, demanar que prioritzin els programes d’ocupació, tant d’inserció
com de formació, que es destinen als ajuntaments, els quals afavoreixen lluitar contra
les desigualtats d’oportunitats als territoris.
TERCER.- Traslladar aquest acord de Ple a la Generalitat de Catalunya i al Govern de
l’Estat, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de
Municipis.
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La regidora, Sra. Anna Ma Herrrera Bordallo fa una explicació del tema.
Després d’un debat es sotmet la moció a votació. El Ple de la Corporació acorda la
seva aprovació per unanimitat dels vint membres presents del vint-i-un que la
composen.
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