Reunits:
−

D’una banda la Sra. Pilar Gonzàlez-Agàpito, presidenta de l’Institut
Municipal de Promoció Econòmica de Mataró.

−

D’una banda, el Sr. Jaume Roig i Vidal, Secretari General de la Unió
Comarcal del Maresme de Comissions Obreres.

−

D’una banda, el Sr. Xavier Baburés i Vilà, Delegat Comarcal de la Unió
Territorial Vallès-Oriental i Maresme de la Unió General de Treballadors.

−

I També el Sr. Josep Maria Martín i Amargant, president de la Federació
d’associacions i Gremis de Mataró i Comarca. (Foment del Treball Nacional)

Manifesten:
En els darrers anys el foment de l’ocupació i la lluita contra l’atur s’ha situat en
el centre de la política social i econòmica de la Unió Europea, no tan sols amb
l’objectiu d’aconseguir nivell de creixement econòmic sostingut, sinó com a
pedra angular si es volen assolir nivells elevats de cohesió social i benestar
pels nostres ciutadans i ciutadanes. Aquest plantejament es concreta en la
definició d’una Estratègia Europea d’Ocupació.
Entre els diferents punts claus d’aquesta estratègia hi ha un que té molta
significació pel que pugui ser el futur dels pactes territorials locals i regionals, la
voluntat en el si de l’UE d’avançar cap a la consecució d’un Pacte per a
l’Ocupació a nivell Europeu. Un Pacte que definiria un nou marc en què la
política d’ocupació no sigui responsabilitat única dels governs, sinó que suposi
la participació i el compromís dels agents socials i econòmics, d’altres nivells de
l’administració i del que es coneix com el “tercer sector”.
En el nostre país aquesta nova orientació de la política de la Unió Europea es
manifestarà en diferents iniciatives, que tenint orígens i motivacions diferents,
comparteixen els punts forts del que implica un pacte territorial entre elles; en
primer lloc, la d’establir un marc de mútua cooperació en el disseny i
implantació de les polítiques actives d’ocupació com a resultat de processos de
concertació més o menys amplis i, en segon lloc, que el pacte es configuri en
una metodologia que faciliti integrar les diferents iniciatives que es prenen en
torn a l’ocupació i la lluita contra l’atur.
La ciutat de Mataró, i els seus agents sòcio-econòmics: els sindicats UGT i
CCOO i la Federació d'Associacions i Gremis de Mataró i Maresme, juntament
amb l'Ajuntament de Mataró; des de l'any 1997 van començar a treballar en la
línia definida anteriorment. L'existència del Pacte Local per a l'Ocupació a
Mataró ha suposat la consolidació d’un marc estable de concertació social

entre agents públics, semipúblics i privats pel desenvolupament de les
polítiques actives d’ocupació.
Els mecanismes de seguiment, impuls, coordinació i gestió d’aquest Pacte es
basen en la Comissió de Seguiment del Pacte Local per a l’Ocupació,
constituïda per les parts signants del Pacte Local per a l’Ocupació a Mataró.
Aquesta Comissió de Seguiment és l'òrgan central d’impuls, disseny i
seguiment del Pacte. En el haver del seu treball està la definició de línies i
mesures que configuren el Pacte Local i la seva revisió, avaluació i
actualització fins al moment present.
Que, des d'un primer moment, les entitats signants del Pacte, van considerar
necessària la presència i participació d'altres entitats, associacions, per a
facilitar-ho es planteja la figura de l’entitat adherida al Pacte Local. Les
entitats adherides al Pacte Local configuren un conjunt d’agents representatius
del territori i que operen al mateix.
Que, per tot el que s’ha anat exposant els agents promotors del Pacte
Territorial de Mataró – Ajuntament de Mataró, les organitzacions sindicals UGT
i CC.OO i l’associació empresarial Federació d’Associacions i Gremis de
Mataró i comarca (Foment del Treball Nacional):
Acorden:
Primer.- Constituir la Taula per a l’Ocupació de Mataró com a eina de
concertació i participació del conjunt d'agents públics i privats, que operen a la
ciutat; incrementant l'eficàcia i eficiència dels recursos disponibles en matèria
de foment de l'ocupació i creació d'ocupació.
Segon.- Els objectius de la Taula per a l’Ocupació de Mataró són:
•

Garantir un marc estable de relació entre els diferents actors i/o agents que
operen al territori amb l'objectiu de permetre en l'àmbit del Pacte Local,
definir, executar i avaluar accions que estiguin vinculades amb la creació
i/o manteniment de llocs de treball de qualitat i la creació d'empreses.

•

Facilitar la participació d'aquells agents econòmics i socials existents en el
territori i que treballin de forma activa en l'assoliment de qualsevol dels
objectius definits al Pacte Local per a l’Ocupació.

•

Augmentar l’eficàcia dels diferents recursos que hi ha a la ciutat en l’àmbit
de l’ocupació i la formació.

Tercer.- Les entitats que formin part de la Taula tindran dret a participar a les
sessions plenàries, assistir i rebre informació (com a mínim dues sessions
l’any). Les entitats, prèvia sol·licitud, podran formar part de les comissions que
es creïn en funció de l’adequació de l’entitat als objectius de la comissió.
Aquesta adequació vindrà determinada per la Comissió de Seguiment del
Pacte.
Les obligacions que es demanen a les entitats per a formar part de la Taula
seran la d’adherir-se al Pacte Local, participar activament, aportant idees,
propostes... i mantenir una actitud oberta i de diàleg.
Quart.- Les funcions del plenari de la Taula per l’Ocupació seran les
d’elaborar un informe o dictamen anual que inclourà l’avaluació de les activitats
realitzades i les propostes d’actuació de l’any següent.
Per la seva elaboració la Taula es podrà dotar de Comissions de treball.
Cinquè.- Es proposa crear inicialment tres comissions que es derivaran del
plenari. La proposta per a l’any 2002 serà:
§
§
§

Comissió de Formació aplegarà els temes relacionats amb la formació
ocupacional i continua, per tal d’articular la formació ocupacional i contínua
al territori El nucli d’aquesta comissió serà la Xarxa-Enforma.
Comissió de Cohesió Social,formada per entitats que treballen en temes
d’integració social, col·lectius en risc d’exclusió sòciolaboral
Comissió de Salut Laboral que treballi al voltant de la salut laboral per
estendre una cultura preventiva i establir diverses accions en temes de
seguretat.

Participar en aquestes comissions implica estar al corrent de la informació de
primera mà, del estudis que s’elaboren i dels seus resultats, conèixer com es
posiciona la ciutat en determinats aspectes, poder aportar els seus interessos i
opinions, poder treballar amb les altres entitats públiques o privades del seu
àmbit d’actuació...
Sisè.- La coordinació entre aquests diferents òrgans restarà a càrrec de
l’IMPEM a través de la Direcció i Secretaria tècnica de Pacte Local per a
l’Ocupació, sense prejudici que alguns dels signants del pacte pugui liderar
alguna de les comissions.
Setè.- El dictamen que elaborarà la Taula servirà de document proposta pels
agents socials en la “Mesa Local d’Ocupació”, convocada per la Generalitat de
Catalunya pel conjunt del Maresme i regulada pel decret 336/98 de 15 de
desembre. L’objectiu és que aquesta Mesa Local, que té funcions executives,
prengui en consideració la diagnosi i les propostes dels agents del territori a

l’hora de prendre qualsevol tipus de decisió en l’àmbit de la formació, inserció,
orientació, intermediació, etc.
Com a forma de conformitat amb el document, el signen per quadruplicat:

Jaume Roig i Vidal
Pilar Gonzàlez-Agàpito
Secretari General de la Unió Comarcal
Presidenta de l’Institut Municipal de del Maresme de Comissions Obreres.
Promoció Econòmica de Mataró.

Xavier Baburés i Vilà
Secretari Polític-institucional i Delegat
Comarcal de la Unió Territorial VallèsOriental i Maresme de la Unió General
de Treballadors.

Josep Maria Martín i
President
de
la
Federació
d’associacions i Gremis de Mataró i
Comarca.
(Foment
del
Treball
Nacional)

