Ajuntament de Mataró

2004

Pacte local per a l'ocupació de
Mataró (2004-2007)

ÍNDEX
REUNITS

2

MANIFESTEN

2

ACORDEN

4

PACTES

5

PACTE LOCAL PER A L’OCUPACIÓ DE MATARÓ (2004-2007)
REUNITS
D’una banda, l’Il·lustríssim Sr. Manuel Mas i Estela, alcalde de Mataró, la Sra. Pilar
Gonzàlez-Agàpito, presidenta de l’Àrea de Relacions Econòmiques i Institucionals de
l’Ajuntament de Mataró, i el Sr. Antoni Civit i Rey, President de l’Institut Municipal
de Promoció Econòmica de Mataró.
D’altra banda, la Sra. Isabel Ruíz Llamas, secretària general de la Unió Territorial
Nord-Oriental Maresme de la Unió General de Treballadors, i el Sr. Jaume Roig i
Vidal, secretari general de la Unió Comarcal del Maresme de Comissions Obreres.
I també, el Sr. Josep Maria Martín i Amargant, president de la Federació
d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme.

MANIFESTEN
1. Que, des de l’any 1998, s’han signat dos pactes locals per a l’ocupació a Mataró;
l’un amb vigència des del 1998 fins al 2000, i l’altre des del 2001 fins al 2003.
2. Que aquest nou pacte que subscriuen, amb vigència des del 2004 fins al 2007, és la
continuïtat dels dos anteriors, i té per objectiu consolidar l’eina emprada, el model
local de pacte definit des de fa cinc anys, a partir de les directrius i estratègies
definides en relació amb l’ocupació en el marc europeu, estatal i autonòmic, i també
fomentar la concertació entre les institucions locals, les organitzacions sindicals i
patronals i la societat civil.
3. Que el Pacte local inclou dues qüestions fonamentals:
►

►

Les directrius i orientacions de l’Estratègia europea d’ocupació, que donen gran
importància a la creació de llocs de treball a escala local i a la implicació de tota la
societat en aquest objectiu, és a dir en la planificació i aplicació de mesures actives
d’ocupació en col·laboració amb els interlocutors econòmics i socials.
L’àmbit d’actuació: el territori es considera un factor de desenvolupament local per
a aconseguir el desenvolupament integral i integrat dels recursos que conté i de les
polítiques actives d’ocupació.

4. Que Europa està reformant de forma contínua l’estratègia per a l’ocupació, fixant
nous objectius per a promoure la creació de més i millors llocs de treball, i que,
d’acord amb les decisions del Consell Europeu relatives a les directrius de les
polítiques d’ocupació dels estats membres, s’han acordat les següents prioritats en els
darrers anys:
►

►

►

►

►

El Consell de Lisboa (març del 2000) va establir un nou objectiu estratègic a partir
d’una economia basada en coneixement més competitiu, capaç de tenir un
creixement econòmic sostenible amb millor ocupació i més cohesió social.
El Consell d’Estocolm (març 2001) va completar l’anterior i va definir objectius
intermedis a partir de mesures orientades a l’ocupació de les dones.
El Consell de Niça (desembre 2000) va aprovar l’agenda social europea, on es va
definir el retorn a la plena ocupació per a incrementar la taxa d’activitat, reduir els
desequilibris dels territoris i millorar la qualitat de l’ocupació.
El Consell de Barcelona (març del 2002) va consolidar la idea de més
racionalització en els processos de coordinació de les polítiques d’ocupació i d’un
espai europeu d’aprenentatge permanent.
El Consell de Brussel·les (juliol del 2003) va definir orientacions de polítiques
actives i preventives, i també estratègies per a un mercat de treball integrador.

5. Que la cultura general del pacte Local per a l’Ocupació de Mataró s’harmonitzarà
amb els acords i les directrius europees, nacionals i autonòmiques:
►

►
►

►

►

L’estratègia europea per a l'ocupació (la plena ocupació, la qualitat i la
productivitat del treball, la cohesió social i la inserció) definida per la Unió
Europea.
Els objectius del Pla nacional d’accions per a l’ocupació de l’Estat espanyol.
Les orientacions de la Generalitat de Catalunya i l’aprovació a Catalunya del Pacte
per a l’ocupació a Catalunya (2003-2006), signat entre tots els agents
socioeconòmics, i també les directrius del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El Pla de mandat de la Diputació de Barcelona, que té per eix prioritari articular la
seva actuació de desenvolupament local al voltant dels pactes territorials de
promoció econòmica i ocupació, com a instruments de la concertació i
programació territorial.
Els acords signats entre el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya,
l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de
Catalunya (signats en relació als pactes territorials i locals per a l’ocupació).

6. Que, per tot el que s’ha exposat, els agents promotors del Pacte territorial de Mataró,
(l’Ajuntament de Mataró, les organitzacions sindicals UGT i CCOO i l’Associació
Empresarial Federació d’Associacions i Gremis d’Empresaris de Mataró i Comarca):

ACORDEN
Subscriure aquest Pacte local per a l’ocupació de Mataró (2004-2007), com a
organitzacions i administració més properes al territori i als seus ciutadans i
ciutadanes, i pactar:

PACTES
Primer. Treballar de forma conjunta i consensuada en l’assoliment dels objectius
generals del Pacte local per a l’ocupació (2004-2007):
•
•
•

La plena ocupació
La millora de la qualitat i la productivitat del treball
La cohesió i la inclusió social

D’aquests tres objectius es desprenen sis línies estratègiques:
1. Impulsar mesures actives i preventives a favor de les persones en situació d’atur.
2. Fomentar la creació de llocs de treball i l’esperit empresarial.
3. Promoure l’adaptabilitat i la mobilitat en el mercat de treball.
4. Desenvolupar el capital humà i l’aprenentatge permanent.
5. Augmentar l’oferta de mà d’obra i promoure la prolongació de la vida laboral
6. Garantir la igualtat d’oportunitats
Segon. El Pacte local per a l’ocupació de Mataró (2004-2007), en tots els seus termes,
objectius i filosofia de treball, s’acull a l’Estratègia Europea d’Ocupació i les noves
directrius i recomanacions del Consell de la Unió Europea en matèria d’ocupació.
Tercer. El Pacte local per a l'ocupació de Mataró (2004-2007) podrà incorporar-se a
totes les iniciatives o acords d'àmbit superior que permetin el desenvolupament i la
consecució dels objectius i les línies d’actuació que aquest Pacte local per a l'ocupació
defineix.
Quart. Manifestar la voluntat de coordinació amb el Pacte territorial del Maresme, per
tal d’aprofitar les sinèrgies del territori.
Cinquè. Anualment, els signants del Pacte local per a l'ocupació de Mataró (20042007) aprovaran un pla d'acció d'acord amb les línies estratègiques definides en el
present Pacte local, dins el termini del darrer trimestre de l'any anterior. L'excepció és
l'any 2004, any de la seva signatura, en què l’aprovació del pla d'actuació dependrà de
l’aprovació de les modificacions en la normativa de les polítiques actives definides pel
Servei d’Ocupació de Catalunya.
Sisè. L’organisme principal de promoció, coordinació, seguiment i avaluació del Pacte
local per a l’ocupació és la Comissió Permanent, formada per membres de les
organitzacions signants.
La presidència d'aquesta Comissió anirà a càrrec de la Presidència de l’Àrea de
Relacions Econòmiques i Institucionals de l’Ajuntament de Mataró.

Setè. L’organisme competent en la planificació i el desenvolupament del Pacte local
per a l’ocupació és la Comissió Tècnica Executiva, integrada per la Secretaria Tècnica,
els tècnics designats pels diferents agents socioeconòmics signants del pacte, un tècnic
representant del Pacte Territorial del Maresme, un tècnic designat per la Diputació de
Barcelona i un altre per la Generalitat de Catalunya.
L’Ajuntament de Mataró, per mitjà de l’Institut Municipal de Promoció Econòmica,
serà l’ens encarregat d’exercir les funcions de Secretaria Tècnica del Pacte i de
coordinar-ne l’execució.
Vuitè. Mantenir la Taula per a l’Ocupació, aprovada l’any 2001, i definir les
respectives comissions de treball que té vinculades, així com els mecanismes de
coordinació, participació i treball.
Novè. Afavorir la més àmplia participació possible de les institucions, entitats i
associacions ciutadanes que operen al territori mitjançant la figura de l’entitat
adherida.
Desè. La vigència d’aquest conveni s’estableix des del dia de la seva signatura fins a
31 de desembre de 2007.
Com a prova de conformitat amb el contingut d’aquest pacte, el signen per quadruplicat,
en el lloc i la data esmentat més avall.
Mataró, 29 de març de 2004

Sr. Manuel Mas i Estela
Alcalde de Mataró

Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito
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Sr. Antoni Civit i Rey
President de l’Institut Municipal de
Promoció Econòmica de Mataró

Sra. Isabel Ruíz Llamas
Secretària General de la Unió
Nord-Oriental Maresme de la UGT

Sr. Jaume Roig i Vidal
Secretari General de la Unió
Comarcal del Maresme de CCOO

Sr. Josep Mª Martín i Amargant
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