MOCIÓ D’ADAG40, SOL·LICITANT A L’AJUNTAMENT D’OLOT QUE
PRENGUI MESURES PER PALIAR EL PROBLEMA DE L’ATUR DEL
COL·LECTIU DE PERSONES MAJORS DE 40 ANYS.
L’atur és el problema més important a casa nostra, com ho
assenyalen les darreres enquestes del CIS, altres observatoris i la
simple percepció que tots tenim en parlar amb els nostres companys i
conciutadans.
L’enquesta de població activa (EPA) del quart trimestre del 2013
assenyala que aquest any s’han destruït 198.900 llocs de treball a
Espanya, amb un atur del 26,03% i 5.896.300 persones.
A Catalunya la taxa d’atur se situa en el 22,26% (820.400 aturats) i a
Girona es tanca l’any amb una taxa del 24,08% i 92.000 persones
aturades.
A la Garrotxa (dades atur registrat a l’OTG – no EPA), al desembre de
2013 és de 3.429 persones aturades i i 2.143 d’elles tenen més de 40
anys ( 62,50%). A Olot aquestes dades són: de 2.318 aturats i i 1.400
de majors de 40 anys (60,40%).
Si mirem l’evolució de l’atur al mes de desembre dels darrers anys
s’observa el creixement constant en la franja d’edat de majors de 40
anys i la disminució dels altres col·lectius en els darrers anys.
La situació requereix respostes urgents de tota la societat i
que l’administració pública sigui la primera en començar a donar
solucions concretes a les persones aturades, solucions diferents
segons el nivell d’administració (ajuntaments, Consell Comarcal,
Diputació i Generalitat), tant per les competències com pels recursos
disponibles.
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Les diferents mesures han d’incidir en promoure activitat econòmica i
llocs de treball de qualitat i en tant no arribem a la plena ocupació cal
que les persones tinguin els mitjans suficients per a viure amb
dignitat.
Les darreres reformes del govern central del PP han suposat
retallades importants en matèria laboral, seguretat social i de
protecció de l’atur, com ho palesen les majors facilitats per a
l’acomiadament dels treballadors, les polítiques actives d’ocupació
han vist reduïdes dràsticament les seves dotacions econòmiques, la
percepció del subsidi per a persones aturades majors de 52 anys
l’han endarrerit als 55 i amb unes limitacions molt fortes per al seu
atorgament, han endarrerit l’edat de jubilació etc.
Els aturats del nostre col·lectiu ens trobem abocats a la
manca d’expectatives laborals i si aquestes arriben ho solen ser
en formes de contractes de molt curta durada i unes condicions
econòmiques molt minses. Aquesta situació és greu en el present
però també a mitjà termini en afrontar una jubilació que s’endarrereix
en el temps i amb unes expectatives de cotització en els darrers anys
que farà que després d’una llarga vida laboral quedi una pensió
reduïda.
L’anàlisi de la realitat va més enllà de les dades i és que, al darrera
hi ha persones en risc d’exclusió social fruit de la seva
exclusió del mercat laboral, i per tant que han de sobreviure amb
l’ajut d’institucions amb recursos de beneficència , tot i que la seva
voluntat és la d’obtenir i cobrir les seves necessitats mitjançant el
desenvolupament d’un lloc de treball digne, i no de les escasses
ajudes a les que poden accedir per pal·liar la seva situació actual.
De la mateixa manera que es van destinar recursos públics per a
rescatar la banca, amb interessos purament econòmics i financers,
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ara cal rescatar a les persones, que han de ser sempre la
prioritat dels governs.
Per tot l’anterior proposem a l’Ajuntament en Ple, l’adopció dels
següents acords:
PRIMER.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a que
concreti un Pla de Xoc per adoptar mesures urgents i específiques
destinades als treballadors majors de 45 anys en situació d’atur de
llarga durada, i entre d’altres:
 Posar en marxa amb caràcter urgent i d’acord amb les
diputacions i els ajuntaments, programes per a la contractació
de desocupats majors de 45 a. que han exhaurit el cobrament
de qualsevol prestació o subsidi. Contractacions que han
d’orientar-se a serveis a la comunitat, medi ambient de manera
preferent i que han d’incorporar la formació per a requalificar a
persones que provenen de sectors amb poques o nul·les
possibilitats com per exemple la construcció (si exceptuem el
reciclatge de l’habitatge).
 Impulsar programes de formació per a majors de 45 anys, amb
beques d’assistència a les persones amb càrregues familiars i/o
sense prestació.
 Assegurar la disponibilitat de formació ocupacional per tal que
les persones aturades que no disposin de les competències
bàsiques definides per la Unió Europea puguin obtenir·les amb
l’oferta de cursos del SOC.
 Accions de suport a l’autoocupació mitjançant programes
d’assessorament i acompanyament a la iniciativa emprenedora,
amb especial èmfasi en la promoció de l’economia social.
 Col·laborar amb les organitzacions patronals que desenvolupen
programes d’acompanyament a partir de voluntarietat de
persones amb experiència en la creació i direcció d’empreses.
 Establir incentius a la contractació estable d’aturats de llarga
durada.
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 Pla de certificació professional adreçat a persones desocupades
de llarga durada.
 Establiment de clàusules en les licitacions que ponderin la
quantitat i qualitat del treball adscrit al contracte públic.
 Constituir un grup de treball per a estudiar les possibilitats de
l’establiment d’una Renda Bàsica Universal.
 Les propostes anteriors són només un petit exemple d’accions a
fer i per aquest motiu demanem que dins del SOC es creï un
grup de treball específic per a tractar la problemàtica del
col·lectiu dels majors de 45 anys i que les associacions d’aquest
col·lectiu pugui participar amb altres entitats.
 Promoure acords i mesures que facin possible l’accés a la
cultura en totes les seves expressions (teatre, música, dansa,
esport, etc.) a les persones aturades d’aquest col·lectiu per no
agreujar la seva situació.
SEGON.- Proposar que l’ajuntament d’Olot i respecte al col·lectiu
d’aturats majors de 40 anys aprovi el següent:
 Dissenyar i realitzar una campanya adreçada a les empreses del
municipi i la comarca amb la finalitat de reduir la percepció
discriminatòria que existeix amb les persones aturades de més
edat.
 Que els impostos i taxes municipals es puguin pagar mitjançant
treball social a la comunitat d’acord amb l’ajuntament.
 Estudiar les possibilitats de convertir les hores extraordinàries
realitzades per el personal de l’ajuntament en vacances i poder
suplir amb persones aturades aquestes vacances.
 La constitució d’un grup de treball per tractar la problemàtica i
les propostes que afecten aquest col·lectiu.
 La possibilitat de l’associació ADAG40 per accedir i disposar
puntualment

d’alguna

tècnica

del

servei

d’ocupació

de

l’ajuntament per a fer consultes sobre aquesta matèria, de
suport puntual a l’hora de realitzar projectes o propostes de la
nostra associació.
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 Ajuts econòmics a les micro i pime locals que contractin durant
un mínim de sis mesos i la possibilitat d’altra pròrroga de sis
mesos més (1/2 ajut anterior) a persones aturades de llarga
durada majors de 40 anys.
 Ajuts econòmics a persones aturades de més de 40 anys i que
s’estableixin com autònoms per a la posada en marxa d’una
activitat empresarial o professional al municipi.
TERCER.- Donar trasllat al Departament de la Presidència de la
Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya,
als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya; i als presidents
de l’Associació Catalana de Municipis i de la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació ADAG40 d’Olot.

Olot, 1 de març de 2014
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