JESÚS M. GUTIÉRREZ BUSTILLO, SECRETARI GENERAL de l’Ajuntament de Lleida,
segons l’art. 206 del ROF, sense perjudici del text definitiu de l’acta,
CERTIFICO: Que amb data 30 d’octubre de 2020, l’Excm. Ajuntament Ple adoptà entre
altres l’acord següent:
20.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE JXCAT LLEIDA PER LA SALVAGUARDA
DE LES POLÍTIQUES D’OCUPACIÓ
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Per unanimitat s’acorda aprovar els punts següents:
“1r. L’Ajuntament de Lleida reafirma el seu compromís en seguir reforçant les polítiques
actives d’ocupació, especialment. en un moment com l’actual i que ha ajudat a moltes
persones a reinsertar-se laboralment i millorar les seves capacitats d’ocupabilitat.
2n. L’Ajuntament de Lleida segueix apostant pels programes del SOC i tots aquells
derivats de polítiques de l’Estat que contribueixen a millorar l’ocupació de col·lectius
vulnerables i que, ara amb la crisi sanitària i econòmica de la COVID19, són més
necessaris que mai.
[...]
6è. L’Ajuntament de Lleida demana al Govern de la Generalitat mesures a nivell local
per millorar les polítiques d’inserció laboral per als sectors més vulnerables i que
aquestes siguin ràpides en la seva tramitació i garanteixin liquiditat a la ciutadania.
7è. L’Ajuntament de Lleida insta a la Generalitat de Catalunya a desenvolupar i fer
efectiu el decret de concertació territorial per tal de garantir una política d’ocupació
adient i que garanteixi la continuïtat dels professionals i els equips de treball que la duen
a terme.
8è. L’Ajuntament de Lleida, en la mateixa línia que fins ara, participarà de manera activa
en aquelles convocatòries previstes en els programes de treball i innovació social de la
Unió Europa que suposin reactivar l’ocupació i poder treballar en plans transversals en
la recerca de nous nínxols d’ocupació i poder així, inserir persones vulnerables en
diferents àmbits econòmics.
9è. Donar trasllat dels presents acords al Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, al Ministerio de Trabajo y Economía Social, als grups parlamentaris del
Congreso de los Diputados i del Parlament de Catalunya i a l’Oficina del Parlament
Europeu i la Representació de la Comissió Europea a Barcelona.”
Amb 18 vots a favor dels grups municipals d’ERC-AM, JxCat Lleida, C’s i PP, 7 vots en
contra del Grup municipal del PSC i 1 abstenció del Grup Municiapl del Comú de Lleida,
s’acorda aprovar els punts següents:
“3r. L’Ajuntament de Lleida exigeix al Govern de l’Estat que es retracti del seu anunci de
retallades per a les polítiques actives d’ocupació.
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4t. L’Ajuntament de Lleida insta al Govern de l’Estat a que augmenti els fons per garantir
la continuïtat de les Polítiques Actives d’ocupació a nivell local degut a la situació
econòmica actual que pateix la ciutadania i que endegui, de manera ferma i sense més
dilacions, paquets de mesures econòmiques per fer front al problema de l’ocupació.
5è. L’Ajuntament de Lleida exigeix al Govern de l’Estat que treballi en programes
específics per l’ocupació de sectors desafavorits i vulnerables com, per exemple, les
dones, els aturats de llarga durada, les persones de més de 50 anys, els joves aturats
menors de 30 anys i altres col·lectius vulnerables amb capacitats diferents.”
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I per tal que així consti, signo aquest certificat.
Lleida, (a data de la signatura electrònica)
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