Oficina de Premsa

- Nota de premsa -

La Junta de Govern demana a l’Estat i la Generalitat
mesures per fomentar l’ocupació i combatre l’atur
La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Mollet ha acordat aquest
migdia demanar al Govern de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya tot un
seguit de mesures que permetin una major coordinació entre les
polítiques actives d’ocupació i els ajuts econòmics per tal d’evitar
l’exclusió social.
En aquest acord es considera que les polítiques desenvolupades pel Govern de
l’Estat, durant aquest any 2012, no resol sinó que agreuja encara més el
problema de l’atur. Quatre són les mesures que s’esmenten en aquest acord:


La darrera reforma laboral que ha abaratit l’acomiadament i ha provocat
una ràpida destrucció d’ocupació.



La retallada de les polítiques actives d’ocupació als Pressupostos
Generals de l’Estat 2012, que a Catalunya ha provocat una reducció de
més de 270 milions d’euros en aquesta partida (un 58%). Aquesta
mesura ha suposat la pràctica eliminació de les polítiques d’ajuda a les
persones aturades en la recerca de feina.



L’aprovació del Reial Decret Llei 20/2012, de 13 de juliol que retalla la
protecció dels desocupats suprimint subsidis especials per als més
grans de 45 anys i expulsant de la Renda Activa d’Inserció a
pràcticament el 90% dels seus beneficiaris.



La reestructuració del programa PREPARA de requalificació professional
de les persones que esgoten la seva protecció per desocupació que
suposa, per una banda, un petit augment de l’ajut per aquells
beneficiaris amb 3 o més persones al seu càrrec, i per altra banda,
n’exclou a bona part de persones aturades que, fins ara hi tenien dret
(joves, col·lectius vulnerables o amb dificultats especials).

Tenint en compte el context plantejat per aquestes polítiques, la Junta de
Govern ha acordat demanar al Govern de l’Estat una ampliació de la cobertura
del programa PREPARA per tal de garantir la transició a l’ocupació, aconseguir
una major coordinació entre les polítiques actives d’ocupació i les ajudes
econòmiques d’acompanyament i evitar l’exclusió social.
Per una altra banda, en aquest acord, la Junta de Govern de l’Ajuntament de
Mollet insta al Govern de la Generalitat a incrementar les mesures urgents per
combatre l’atur juvenil i programes d’ocupació específics per a les persones

joves excloses de l’actual programa PREPARA i que continuen tenint grans
dificultats per trobar feina. Finalment, la Junta de Govern ha acordat demanar a
la Generalitat que publiqui urgentment totes les convocatòries adreçades als
ajuntaments i entitats per donar suport a les persones aturades, especialment
col·lectius amb dificultats especials. En aquest sentit, cal recordar que la
Generalitat de Catalunya encara té un deute pendent amb l’Ajuntament de
Mollet per plans d’ocupació ja realitzats de 2 milions d’euros.
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