PROPOSTA DE RESOLUCIÓ A ADOPTAR A LA REUNIÓ PLENARIA DEL
CONSELL ECONÒMIC I SOCIAL DE MATARÓ (CESM)
MATARÓ 14 DE’OCTUBRE DE 2020

Davant la situació de crisi econòmica derivada de la pandèmia generada per la Covid-19,
i tenint en consideració les preocupants dades publicades i que ens indiquen que a
Mataró:





més de 10.000 persones treballadores han estat afectades per expedients de
regulació temporal d’ocupació- ERTO-, una important part dels quals encara es
troben actius actualment.
s’ha produït un increment d’atur registrat entre febrer i agost d’enguany del
16,8%, el que ens situa actualment en una taxa d’atur del 16,3%.
es detecta una davallada molt considerable en la mobilitat i en les emissions de
CO2 associada a una reducció molt preocupant de l’activitat econòmica al
municipi.

Des del Consell Econòmic i Social de Mataró, ens de concertació que agrupa
administració, patronals i sindicats, creiem que no és coherent reduir, ni per part de
l’administració general ni de l’autonòmica, els fons destinats a polítiques actives per a
la reactivació econòmica i de l’ocupació ja que justament les accions destinades al
foment de l’ ocupació i al desenvolupament i la promoció econòmica dels municipis,
esdevenen essencials i prioritàries especialment en èpoques de crisi econòmica com
l’actual, i per tant haurien de ser objecte d’uns increments pressupostaris i no pas una
minoració dels mateixos.

Es per això que aquest Consell Econòmic i Social de Mataró, resol:
Demanar a la administració central i a l’autonòmica un major esforç pressupostari en les
polítiques dirigides a l’ocupació i la promoció econòmica i prioritzar aquestes en
detriment d’altres despeses pressupostàries que no responguin directament als
objectius de reactivació econòmica, la creació d’ocupació i les mesures socials i
sanitàries pal·liatives dels efectes de la Covid-19.
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