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Terrassa, 23 de març de 2015

El Pacte Local per a l’Ocupació ha destinat més de
15 milions d’euros al foment de l’ocupació i ha
contractat 550 persones des de la seva signatura
L’alcalde ha destacat la consolidació del Pacte i l’aposta per la seva continuïtat

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha fet avui un balanç positiu de les mesures
desenvolupades pels quatre membres del Pacte per a l’Ocupació de Terrassa, signat
el 20 de setembre de 2013. Les diverses actuacions del Pacte s’han dut a terme a
través de tres grans línies de treball: les polítiques actives d’ocupació, la innovació i
la política industrial.
Entre les dades més destacades, Ballart ha posat l’accent en l’esforç destinat a les
polítiques actives d’ocupació: “Durant aquest període hem destinat més de 15
milions d’euros al foment de l’ocupació, amb actuacions orientades molt
especialment a persones en atur de llarga durada majors de 45 anys, el
col·lectiu més afectat per l’atur a la nostra ciutat amb un 47,1% de les persones
en situació d’atur a Terrassa”. En total, fins ara s’han contractat 550 persones a
través de plans d’ocupació, 115 de les quals començaran a treballar el proper mes
d’abril en el manteniment de la via pública i d’edificis, i en la neteja de polígons i de
l’entorn urbà.
Jordi Ballart ha fet aquestes declaracions durant la roda de premsa que han ofert
avui els màxims representants de l’Ajuntament de Terrassa, la patronal Cecot, i les
seccions comarcals dels sindicats CCOO i UGT, per a presentar el resultat de les
accions dutes a terme conjuntament des de la signatura d’aquest acord. Tots els
implicats han refermat la seva voluntat i convenciment que el Pacte sigui una eina de
concertació indefinida per a fomentar la reactivació econòmica a la ciutat.
D’altra banda, l’alcalde ha anunciat l’ampliació amb 200.000 euros més del
pressupost municipal destinat al programa “Terrassa aposta per l’Ocupació”, per tal
de donar-li continuïtat fins el desembre d’aquest any. Fins ara, aquest programa ha
tingut 273 persones beneficiàries.
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Ballart també ha destacat la importància de l’àmbit de la innovació en les actuacions
del Pacte Local per a l’Ocupació de Terrassa: “Terrassa és una ciutat pionera i
referent a Catalunya en innovació. Ara que tothom s’apunta al concepte
d’acceleració empresarial, nosaltres ja fa temps que hi venim treballant i que
anem per endavant. No hi ha cap altra ciutat catalana que tingui tres
acceleradores empresarials, impulsades des de l’àmbit local, al seu municipi”.
Des de la comissió d’Innovació del Pacte s’està impulsant un ambiciós Projecte
d’Especialització de Competitivitat Territorial de Terrassa que permetrà a la ciutat
beneficiar-se dels recursos econòmics de la Unió Europea i generar un gran
dinamisme econòmic desplegant nous projectes empresarials d’alt nivell tecnològic i
de coneixement a la ciutat.
L’alcalde de Terrassa, ha destacat també la signatura del Pacte per a la Promoció
industrial de Terrassa amb el que es vol impulsar el desenvolupament del sector
industrial a la nostra ciutat. Ballart ha remarcat que: “Malgrat els efectes de la crisi
en el teixit industrial, a Terrassa tenim la sort de tenir empreses capdavanteres
en molts sectors, algunes d’elles fins i tot en plena expansió. La nostra ciutat
és el segon municipi de Catalunya en nombre d’assalariats en la indústria
(14.743), aquest és un actiu que no podem deixar perdre i que hem de
potenciar”. En aquest sentit, l’Ajuntament està treballant en l’elaboració d’un Pla de
Promoció i Captació Industrial de la Ciutat, i en la promoció exterior i millora dels
serveis als polígons.
Com a novetat, Ballart també ha avançat que l’Ajuntament està desenvolupant una
aplicació web adreçada als transportistes de mercaderies amb informació dels
millors accessos i dels serveis que es troben als polígons industrials de Terrassa.
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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