Nota de premsa
Terrassa, 22 de gener de 2014

L’alcalde de Terrassa valora positivament el Pacte
per l’Ocupació i en referma el compromís
Ajuntament, patronal i sindicats han fet balanç dels primers resultats del pacte
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet avui un balanç positiu de les mesures
desenvolupades per les quatre entitats signants del Pacte per l’Ocupació de
Terrassa durant el 2013. Ballart s’ha mostrat convençut que “aquesta és la via per
assolir una major eficàcia i una major creativitat en les polítiques d’ocupació
activa”, i ha reivindicat la importància de la concertació entre agents públics i
privats, recordant que Terrassa és l’única ciutat de Catalunya, si no de l’Estat, en
què s’aplica aquest model. En aquesta mateixa línia, l’alcalde ha anunciat que el
compromís dels signants del Pacte és fer balanços semestralment “per demostrar
que això no és només un titular i una foto sinó que a darrera hi ha compromís i
resultats”.
Jordi Ballart ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa que han ofert
avui els màxims representants de l’Ajuntament de Terrassa, la Cecot, i les seccions
comarcals de CCOO i UGT, les quatre parts que van signar el passat setembre el
pacte. A la roda de premsa s’ha presentat el resultat de les accions dutes a terme
per les quatre entitats durant tot el 2013 (no només des de la signatura del pacte), ja
que les polítiques de concertació entre tots els agents són anteriors a la formalització
del Pacte. Així, per primera vegada s’ha pogut visualitzar el conjunt de dades del
treball d’Ajuntament, patronal i sindicats en matèria d’ocupació, que va beneficiar
més de 37.000 persones l’any passat. Adjuntem, en document a part, el balanç
presentat avui.
A la roda de premsa s’han presentat també els projectes i previsions de futur del
Pacte per l’Ocupació. Durant la seva intervenció, l’alcalde ha anunciat que
l’Ajuntament té previst destinar, com a mínim, dos milions i mig d’euros a Plans
d’Ocupació entre 2014 i 2015. D’aquests, 1,2 milions ja estan pressupostats per a
plans d’ocupació que ja s’han iniciat i, la resta, l’aportarà l’Ajuntament en la mesura
dels recursos que disposi durant aquest període.
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Malgrat que l’administració local no té competències directes en matèria d’ocupació,
Ballart ha refermat el compromís de buscar solucions a l’atur: “tenim les eines,
encara que limitades, tenim les ganes, les idees i l’empenta que ens permeten
ser creatius i innovadors, buscant fórmules que ens permetin arribar més enllà
dels propis recursos”.
El president de la Cecot, Antoni Abad; el secretari general d’UGT al Vallès
Occidental, Josep Sancristòfol; i el secretari general de CCOO al Vallès Occidental,
Enrique Rodríguez, han coincidit amb l’alcalde a l’hora d’assenyalar la importància
del clima de complicitat i d’entesa generat entre les quatre entitats signants del
pacte.
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