
 
 

 

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL D’ESQUERRA 

REPUBLICANA DE CATALUNYA - ACORD MUNICIPAL AL PLE DE 

L’AJUNTAMENT DE RIUDOMS DE SUPORT L’EMPRENEDORIA PER 

ATENUAR L’ATUR LOCAL 

Atès que segons dades d’atur d’octubre de 2013 referents al municipi de 
Riudoms s’ha arribat a la cota màxima mai assolida de 515 persones i que 
signifiquen més del 20% de la població activa. 

Atès que l’evolució de l’atur a Riudoms, segons dades de l’Idescat a Riudoms, 
no ha parat de créixer des de l’any 2006, quan al municipi solament estaven 
registrats 146 aturats. 

Atès que l’entrada en funcionament de la reformada borsa de treball de 
l’Ajuntament de Riudoms, al setembre de 2012, no ha aportat cap solució, ans 
al contrari, des dels 440 aturats que hi havia en aquell moment, hem passat als 
515 aturats que hi havia a finals d’octubre de 2013. 

Atès que moltes famílies de Riudoms tenen com a mínim algun membre 
registrat a l’atur. 

Atès que en els propers dies, es debatrà el pressupost de l’Ajuntament de 
Riudoms per l’any 2014. 

Per tot l’ anteriorment exposat, el Grup Municipal d’ERC-AM a l’Ajuntament de 
Riudoms proposa els següents,  

 

ACORDS 

PRIMER.- Que en els propers pressupostos municipals es destini una partida 
de 25.000€ de subvencions per a la dinamització econòmica a fi i efecte 
d’endegar un programa de foment a l’emprenedoria i atenuar així l’atur local 

SEGON.- Que aquesta quantia serviria per donar suport a totes aquelles 
activitats econòmiques de nova creació que comportin la creació de llocs de 
treball. Aquestes activitats haurien d’estar donades d’alta a Riudoms i les 
persones contractades empadronades al municipi. 

TERCER.- Que per evitar mal entesos, solament optarien a les subvencions 
aquelles empreses que portessin més de 9 mesos en funcionament. És a dir, 
les subvencions no es farien efectives fins a finals de l’any 2014 i per  totes 
aquelles iniciatives que ho haguessin sol·licitat fins el primer trimestre del 2014 
per demostrar així la viabilitat del projecte 



 

 

 

QUART.- Que el repartiment d’aquest ajut econòmic  tindria uns topalls màxims 
i mínims que anirien en funció del nombre de persones contractades, valorant 
que tant la persona que posi en marxa la iniciativa com les possibles persones 
contractades siguin joves, dones o persones majors de 45 anys.  

CINQUÈ.- Que l’Ajuntament creï unes bases i un reglament específic per 
regular el repartiment de la subvenció 

SISÈ.- Que l’Ajuntament a través dels mitjans públics locals dels que disposa, 
en faci la publicitat oportuna per tal que tothom que hi estès interessat, s’hi 
pogués acollir. 

 

 

Riudoms, 3 de desembre de 2013 
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Regidor-Portaveu del GM ERC-AM 

 

 

 


