


  

MOCIÓ QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL   

DEL PARTIT SOCIALISTA DE CATALUNYA 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA .   

Para que la poblacions de Vidreres caigui en 
l’exclusions social EN PROGRAMA DE POLITICAS 
ACTIVAS DE LA GENERALITAT  ORDE EMO/208/2013.   

PROPOSICIÓ  QUE  PRESENTA  EL  GRUP 
MUNICIPAL DEL PSC ERC  A PETICIÓ DE 
L’ENTITAT ASSEMBLEA ATURATS I ATURADES 
DE LES COMARQUES GIRONINES .  

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:  

A prop de 900.000 persones es trovan sense feina a Catalunya i més de 2,2 milions, 

están per sota de l’ombrall de la pobresa. A novembre d’aquest any el 70% de les 

persones están sense feina registrades hauran exhaurit les prestacions de l’atur 

contributives i subsidis.Mentre, una minoría de grans empresaris, multinacionals i 

banquers, se enriqueixen a nostra costa cercenant la desigualtat.  

Vidreres amb 7.806 habitants, té un índex d’aturats de 288,2 dones i 286,5 d’homes, 

en total son 575 aturats només a Vidreres, aproximadament un 35% de la seva 

población activa, aquest datos son d’IDESCAT de 2012, a la data d’avui, és una quantitat 

més alta.En aquest datos no están comptabilitzats els autònoms, ni les persones que 

no és confíen ni en els polítics ni en les institucions.  

Aquesta elit de rics i especuladors, és beneficia de les polítiques d’ajust i austeritat que 

aplican els governs, de les contrareformes laborals que permeten acomiadat més 

fàcilment, més barat i baixar els salaris, dels retalladles dels drets socials i de la 

privatització dels recursos públics a preu de saldo.  

A la vegada, els governs engrasan l’exercici del poder tolerant la corrupción i el frau 

fiscal dels rics .Aquestes practiques indignants son molt conegudes. Per germanitzat la 

seva impunitat els governs no dubtant en aplicar indults i amnisties fiscals…  

  

  



Les persones sense feina som les víctimes d’aquesta aliança formada per les rics, els 
grans defraudadors i els governs corruptes que apliquen servilment les polítiques 
d’austeritat dictades per la Troika (comissió Europea, Banc Central Europeu i FMI).  

  
  

¡És hora de dir basta i mobilitzar-nos en defensa de la nostra dignitat, per el dret al 

treball, per la reducció de la jornada laboral sense disminució del salari, per recuperar 

els nostres drets socials i ciutadans, per el futur dels nostres fills i filles!   

La finalitat  

Per tot aquest motius, li demanen al consistori de Vidreres, que això és una qüestió de 

responsabilitat política i els drets constitucionals i estatutaris, per beneficiar a la 

població de Vidreres i així evitar que caiguin en l’exclusió social, i per altra banda crear 

les polítiques actives per la feina, farà repuntar al municipi, això a curt termini, també 

beneficiará al comerç, perquè habrá més consum.  

  

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:  

1. Crear un grup de treball  

2. Establir el projecte més adequat per la població  

3. Comunicar-ho als agents socials i entitats de l’àmbit social  

4. Comunicar-ho a les persones interessades directament mitjançant d’assumptes socials 
i SOC, complint estrictament la Normativa dels plans d’ocupació.  

  

REGIDOR/A QUE DEFENSARÀ LA MOCIÓ:  

  

IL·LM. SR. ALCALDE PRESIDENT DE L’EXCEL·LENTÍSSIM AJUNTAMENT DE 

VIDRERES.  


