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MOCIÓ PER RECLAMAR UN FINANÇAMENT JUST PER ALS ENS LOCALS EN 
MATERIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL I POLÍTIQUES ACTIVES 
D’OCUPACIÓ 

Els ens locals de Catalunya, en especial els ajuntaments, han desenvolupat durant les darreres 
dècades la voluntat d’intervenir en el desenvolupament econòmic, altrament anomenat 
promoció econòmica. Les accions que abasten aquesta política pública també s’han anat 
modificant. De fet, davant un model on predominava promoure l’atracció d’empreses i 
inversions externes per impulsar el creixement econòmic, s’ha anat obrint camí a partir de les 
crisis econòmiques cícliques, una nova política de desenvolupament que posava en valor el 
potencial endogen, ressaltant el paper del territori com alguna cosa més que un simple espai 
d’implantació d’activitats econòmiques. És en aquest nou concepte de desenvolupament 
econòmic, on els governs locals tenen un nou protagonisme, i sobretot un lideratge en 
veritables estratègies de promoció econòmica territorial.  

El desenvolupament local s’ha anat articulant a través d’un paraigües, on s’han entés que 
actuava com una política pública que tenia per objectiu afavorir un procés reactivador de 
l’economia i societat local. Mitjançant l’aprofitament dels recursos endogens i la cooperació 
entre l’àmbit públic i el privat s’és capaç d’estimular i fomentar un creixement econòmic, 
generant ocupació i sobretot generar millor benestar i qualitat de vida en un mateix territori. 
Per executar i planificar les accions d’aquest necessari “nou àmbit competencial” els ens locals 
han hagut d’anar-se dotant de la necessària estructura. També és cert, que aquest procés ha 
estat possible per la cooperació i línies de finançament de programes d’administacions 
supramunicipals, en especial, el Fons Social Europeu (FSE) i el Fons Europeu de 
Desenvolupament Regional (FEDER) o iniciatives comunitàries de la Unió Europea; els 
programes implamentats per l’estat o per l’acció o compromís de la Generalitat de Catalunya. 
D’especial rellevància han estat els tècnics de promoció econòmica, finançats a través del 
programa d’Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local (AODL). 

És evident que el desenvolupament local o la promoció econòmica, al no tractar-se d’un àmbit 
competencial clàssic, o tradicional, la seva aplicació ha estat assimètrica. De fet, ni a la Llei 
7/1985, reguladora de les bases del règim local, d’àmbit estatal, no detalla que sigui obligació 
dels ajuntaments el desenvolupament de Polítiques Actives d’Ocupació, així com tampoc 
apareix al Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya (DOGC núm.3887 de 20.5.2003) sobre les 
competències municipals. El màxim reconeixement a aquesta possibilitat es pot entendre a 
l’article 66.1 on es diu: “El municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seves 
competències, pot promoure tota mena d'activitats i prestar tots els serveis públics que 
contribueixin a satisfer les necessitats i les aspiracions de la comunitat de veïns”, base per la 
qual molts ens locals gestionen Polítiques Actives d’Ocupació. 

Per ser l’administració més propera, els ciutadans es dirigeixen en primer terme als 
ajuntaments ja que són els seus referents, tant en el suport com en l’orientació en l’àmbit de 
la recerca activa d’ocupació. Aquesta funció, com motiu de la reducció pressupostària en 
aquest àmbit, té el risc de desaparèixer; allunyant la funció d’assessoria al ciutadà el que farà 
disminuir el seu nivell d’ocupabilitat i incrementar el risc de la resta de serveis que tenen 
aquesta funció. 
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Atès què l’Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu títol IV de les competències al capítol II 
les matèries de les Competències en l’article 170 sobre el treball i les relacions laborals diu 
que: “Correspon a la Generalitat de Catalunya la competència exclusiva en matèria de treball i 
relacions laborals, que inclou en tot cas: apartat b, Les polítiques actives d’ocupació, que 
inclouen la formació dels demandants d’ocupació i dels treballadors en actiu, i també la gestió 
de les subvencions corresponents” 

Atès que en els Pressupostos generals de l’Estat s’ha anunciat una retallada del 56% en el fons 
de les polítiques actives d’ocupació. Anunci que arriba en una situació especialment delicada 
pel que fa la taxa de desocupació, i també per les possibilitats d’acció limitades dels ens locals. 

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents 

 

 

ACORDS 

PRIMER.- Donar suport al Govern de la Generalitat de Catalunya, per tal de fer efectiva 
l’exigència al Govern de l’Estat perquè augmenti els fons de les polítiques actives d’ocupació.  

SEGON.- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya que faci tota la pressió necessària per 
aconseguir un finançament just i necessari per a que els ens locals puguin continuar 
implamentant Polítiques Actives d’Ocupació, d’especial trascendència per tot el que hem 
exposat anteriorment. 

TERCER.- Instar al govern de l’Estat, a que augmenti els fons per garantir la continuïtat de les 
Polítiques Actives d’ocupació a nivell local, tan necessàries en la situació econòmica actual. 

QUART.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a tots els Grups 
parlamentaris del Congrés dels Diputats, així com al del Govern de l’Estat espanyol. 

 

 

 

 


