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Títol de la iniciativa :
Reforç de polítiques actives.
Contingut de la iniciativa :
Amb la modificació de les condicions socioeconòmiques generades arran dels canvis que ha
provocat la crisis de la Covid-19, s’ha creat tota una sèrie de noves situacions i variables que fins
aleshores no s’havien tingut en compte. De manera sobtada s’han generat situacions d’atur per a
persones que tenien una vida laboral preestablerta i que han vist, , com la seva vida professional i
la seva font d’ingressos desapareixia i es reduïen les possibilitats de redirigir la seva vida laboral i
professional.
A l’eix 2 del Pacte per la recuperació de les Illes Balears es planteja la necessitat de proposar
polítiques encaminades a la recuperació de l’ocupació i a la reducció de l’atur. Per la qual cosa,
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ara cal proposar mesures que permetin incidir en l’ocupació, no sols en aquells col·lectius que
necessiten de més protecció per tenir un alt grau de vulnerabilitat, sinó també altres col·lectius
que, si no tenen assegurada una font d’ingressos, poden ràpidament convertir-se en un grup
social feble amb necessitats específiques.
La mesura dels ERTO,s ha permès mantenir a més de 140000 treballadors en situació activa. Tot
i així i degut als efectes de la COVID-19, durant els darrers mesos les xifres de persones aturades
a les illes han augmentat de manera substancial , per tant cal fer actuacions decidides per
implementar polítiques actives encaminades a aquest grup de treballadores i treballadors que han
vist com les seves perspectives es reduïen davant la situació sanitària sobrevinguda.
L’evolució de la situació econòmica ha estat una hibernació durant un temps i, ara, comença una
recuperació més o menys ràpida i que, segons les previsions, s’anirà consolidant durant tot el
2020 i 2021. Per tant, ara hem de cercar mesures que facilitin el manteniment de un mercat
laboral que asseguri uns ingressos ara als treballadors i unes prestacions socials més endavant
per poder mantenir-se durant un temps fins a què la recuperació de l’activitat turística i econòmica
sigui més completa i vagi reabsorbint tota la mà d’obra que avui en dia ha quedat en situació
d’atur.

Les polítiques actives són una manera efectiva i imprescindible per poder incidir de manera
important en la recuperació de l’ocupabilitat de tothom. Dins d’aquestes polítiques es poden
desenvolupar també mitjançant processos de contractació directa de treballadores i treballadors
per part de l’administració durant un període concret per a desenvolupar projectes i, així, facilitar
un ingressos a un grup de treballadors en situació d’atur i facilitar processos de recuperació de
l’ocupació. Ara, amb la situació sobrevinguda per la malaltia , cal fer una aposta decidida per
aquestes polítiques actives i per facilitar la recuperació econòmica i social de tothom.
És per tot això que els grups parlamentaris sotasignants, presenten la següent Proposició no de
llei
1.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a reforçar la
convocatòria de línies de subvencions per a la contractació directa, per part de les
administracions, de persones en situació d’atur derivades de la situació
socioeconòmica generada per la COVID-19.

2.

El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de l’Estat a crear línies específiques
suplementàries per augmentar la inversió en polítiques actives i facilitar la contractació
de persones en situació d’atur i vulnerabilitat social i laboral per part de les
administracions locals.

Enric CASANOVA I PEIRÓ
Assabentament grup,

Antonia MARTÍN I PERDIZ
Assabentament grup,

Joan Josep MAS I TUGORES
Assabentament grup,

Silvia CANO I JUAN

Alejandro LÓPEZ I SORIA

Miquel ENSENYAT I RIUTORT

Document generat per l'aplicació EPIweb 2.7 - Parlament de les Illes Balears

Pàgina 2 de 2

