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- Nota de premsa -

El govern municipal presentarà una moció sobre la
situació laboral dels joves en el proper Ple municipal
El govern municipal presentarà una moció en la qual demana la posada
en marxa d’un pla de xoc contra l’atur juvenil. Aquesta proposta la
presentarà en el proper Ple municipal, que tindrà lloc el dimarts 25 de
juny.

Aquesta moció posa de manifest les elevades taxes d’atur que hi ha actualment
a Catalunya entre joves de 16 a 24 anys, que és d’un 52,7%, arribant a un nou
màxim històric. També destaca l’increment de l’atur de llarga durada entre el
jovent (18,8%), que supera a l’atur dels adults (12,7%), deixant de ser un
fenomen exclusiu dels majors de 45 anys.
En aquesta proposta d’acord també es posa l’accent en el risc d’exclusió social
que provoquen aquestes dades i que “segurament la generació millor
preparada de la història és, avui en dia, una generació hipotecada de per vida”.
Així doncs, es tracta d’una situació que requereix que les administracions
adoptin mesures urgents per a la reforma del mercat laboral, especialment la
situació laboral entre els joves, la taxa d’atur i la taxa d’ocupació.
Per això, el govern municipal reclama al govern de l’Estat que faci les
transferències econòmiques pendents al govern de la Generalitat per tal de
portar a terme polítiques de promoció econòmica i de creació d’ocupació
adreçades especialment als joves. A més, aquest moció demana al govern de
la Generalitat que posi en marxa un pla de xoc contra l’atur juvenil amb
polítiques específiques respecte la creació de nova ocupació i les condicions de
treball dels joves, amb indicadors i eines que permetin avaluar el seu
compliment. Finalment, a la proposta d’acord s’insta al govern de l’Estat i al de
la Generalitat que convoqui una taula de diàleg amb sindicats, associacions
empresarials, sectors socials, forces polítiques i entitats municipalistes per
pactar mesures per a la dinamització de l’economia i la reducció de l’atur
juvenil.
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