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  AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANTS-MONTJUÏC 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo, en la seva qualitat de Conseller Portaveu del Grup 

Municipal d’Esquerra Republicana al Districte de Sants-Montjuïc,  actuant en el 

seu nom i representació, manifesta: 

- Que com defensa Brian Keeley (2007), l’èxit econòmic d’una comunitat 

depèn essencialment del capital humà, i l’educació és un factor clau a la 

formació d’aquest capital humà.  

- Atès que un dels sectors que pateixen de forma més rellevant l’impacte 

negatiu del COVID-19 és del món laboral.  

- Atès que la crisi sanitària està causant una baixa ocupacional i una pujada 

de l’atur amb un creixement més que previsible.  

- Atès que una desocupació sobrevinguda com la consegüent al COVID-19 

comporta ineluctablement una complexitat per cobrir una demanda 

certament galopant passada la crisi.  

- Atès que de la població activa la mà d’obra no qualificada serà una de les 

més afectades per la baixa i aturada de l’activitat econòmica.    

D’acord amb allò disposat als articles 64.1 i 98 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula el següent: 

 

PREC 

Crear un fons d’ajut per acréixer les subvencions a les famílies per la inscripció 

a les activitats extraescolars dels infants i adolescents i així alleugerar les 

economies domèstiques més vulnerables dels costos subjacents als estudis; i 

habilitar recursos humans d’enllaç amb els òrgans municipals i nacionals (BCN 

Activa i el SOC) per assessorar i facilitar l’adequació de les respostes a les 
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demandes de formació per a persones no qualificades i vulnerables del 

districte. 

 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada copia 

per escrit de la resposta oral. 

 

 

Josep Joaquim Pérez Calvo 

Conseller Portaveu del Grup Municipal d'Esquerra Republicana 

Barcelona, 27 d’ Abril de 2020 
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