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Moció pel foment de l’ocupació juvenil i l’economia social 

La necessitat de lluitar contra l’atur, especialment el juvenil, esdevé central si volem oferir 

un futur amb oportunitats al jovent del nostre poble. Al nostre municipi hi ha 1015 joves 

menors de 29 anys registrats a l’atur, dels quals molts més de la meitat tenen un nivell 

formatiu d’estudis secundaris obligatoris o inferior (dades de l’octubre del 2013). Alhora, 

any rere any alguns dels més formats marxen a d’altres indrets per cercar noves 

perspectives laborals.  

Fins ara les polítiques d’austeritat i de reducció dels drets laborals i socials han demostrat 

la seva ineficàcia per revertir la situació. Alhora, els incentius per contractar joves a 

empreses privades sol acabar amb acomiadaments i substituint places de treball fixes per 

noves places de treball precàries, especialment pels joves, sobretot des de l’aprovació de 

la darrera reforma laboral.   

Per combatre això, el darrer mes de juliol el Parlament de Catalunya va dur a terme un 

plenari monogràfic sobre la situació de la joventut a Catalunya. Entre d’altres coses, 

algunes de les resolucions aprovades són, en bona part, de perfecta aplicació municipal.  

Per tots els motius exposats fins aquest punt, i com a mesures a prendre atenent les 

circumstàncies de crisi econòmica actual, Esquerra Republicana del Prat de Llobregat 

proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords: 

PRIMER.- Demanar al govern de Catalunya que, en compliment del punt 38.b de la 

Resolució 301/X del Parlament de Catalunya, sobre la situació de la joventut, aprovi 

abans de finalitzar l’any 2013 els programes d’ocupació en entitats, organitzacions i 

empreses del tercer sector que, vinculats a l’elaboració d’algun projecte concret, 

permetin sol•licitar a la Generalitat la cobertura d’una plaça de feina. 

SEGON.-Elaborar les bases del procediment per tal que les entitats puguin presentar els 

seus projectes i optar a cobrir un lloc de feina en els sector dels desocupats juvenils amb 

un desplegament que com a mínim tingui en compte: 

- La comunicació per part de l’Ajuntament a totes les entitats locals del tercer sector i 

de l’economia social, donant a conèixer el projecte i així aquestes puguin optar a 

presentar els seus projectes al respecte. 

 

- Concretar amb la Generalitat de Catalunya el nombre de places que aquesta podria 

finançar. 
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- Determinar els requisits mínims que hauran de complir els projectes presentats, 

alhora que caldrà objectivar el màxim possible els paràmetres d’avaluació dels 

mateixos per tal que la tria respecti el principi de transparència i d’igualtat 

d’oportunitats.    

 

- Obrir, un cop s’hagin escollit els projectes, un concurs públic perquè la ciutadania 

pugui optar a la plaça de feina. Prèviament les entitats escollides i l’Ajuntament 

hauran acordat els requisits que hauran de complir els aspirants a la plaça (un dels 

quals sempre haurà de ser que sigui un jove aturat).   

 

- La selecció del personal serà a càrrec del Servei Local d’Ocupació.  

 

- TERCER.- Notificar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups 

Parlamentaris del mateix, al Govern de la Generalitat de Catalunya i a totes les 

entitats del tercer sector i d’economia social i solidària del municipi.  

 
El Prat de Llobregat, data 


