
PROPOSTA D’ACORD RELATIVA A LA MILLORA DE LES POLÍTIQUES ACTIVES
D’OCUPACIÓ

El Grup Municipal Unides Podem, amb NIF V16641979, tal com disposen els articles 91.4
i 97 del Reglament, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals presenta al
proper ple la següent proposta d'acord

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Des d'Unides Podem, considerem que l'ocupació i la formació són dos pilars fonamentals
que cal continuar impulsant en el nostre municipi, incidint en l'ocupació i en la
importància de la conciliació laboral i familiar de les dones. A pesar que no és una
competència pròpia de l'Ajuntament, és la nostra voluntat reforçar la inversió per a
impulsar el desenvolupament econòmic i formatiu de totes les persones de Santa Eulària
des Riu que el precisin.

El Club de Feina és una iniciativa pionera a les Illes Balears que es va posar en marxa el
juliol de 2011, en plena crisi econòmica, per a donar resposta a una necessitat en alça
d'ocupació i formació. Aquests últims anys, encara amb el creixement i l'estabilització
econòmica, l'atur continua sent un repte per combatre. Per això, es requereix continuar
amb l'esforç a fi de continuar facilitant l'ocupació, augmentant l'oferta formativa per a
contribuir també la millora de llocs de treball i per a impulsar als nous emprenedors del
municipi. Precisament, amb aquesta pretensió es va crear Ingenión, un programa per a
estimular la creació d'innovadores empreses que dinamitzin el nostre mercat laboral i
empresarial.

Malgrat la bona tasca duta a terme aquests anys pel Club de Feina, amb iniciatives
capdavanteres com Santa Eulària se n'Ocupa, que en la seva XI Edició ha oferit més de
2.500 llocs de feina, cal que donar una passa més en la tasca d'impuls de l'ocupació al
municipi i es fa imprescindible que assumeixi les funcions d'una Agència de Col·locació,
tal com fan altres ajuntaments com Calvià amb el seu Institut de Formació i Ocupació de
Calvià (IFOC).

Una agència de col·locació és una entitat d'intermediació laboral que treballa de manera
coordinada amb el Servei Públic d'Ocupació corresponent, amb el doble objectiu
d'ajudar les persones desocupades a trobar treball i facilitar que les empreses trobin a les
persones treballadores idònies.
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Tenint en compte que un elevat percentatge del creixement econòmic s'explica per la
innovació i l'emprenedoria i que els emprenedors transformen el nou coneixement en
models de negoci rendibles generant noves ocupacions, es fa imprescindible donar
facilitats a la seva tasca amb mesures com l'acreditació d'aquest Ajuntament com a part
de la Xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).

Els Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE) s'encarreguen de facilitar la creació de noves
empreses, l'inici efectiu de la seva activitat i el seu desenvolupament, a través de la
prestació de serveis d'informació en temes de tramitació de documentació,
assessorament, formació i suport al finançament empresarial.

Els PAE poden dependre d'entitats públiques o privades, col·legis professionals,
organitzacions empresarials o cambres de comerç. Aquests centres han de signar un
conveni amb el Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme per a poder actuar com a tals.
La Direcció General d'Indústria i de la Petita i mitjana empresa disposa d'un cercador per
a localitzar el PAE que més li convingui a l'emprenedor. A l'illa d'Eivissa, l'Ajuntament de
Sant Josep de Sa Talaia ja realitza aquesta tasca.

Els PAE es recolzen en el Centre d'Informació i Xarxa de Creació d'Empreses (CIRCE en
les seves sigles en castellà) per a crear empreses, i en concret en un dels components
que ho formen: el Sistema de Tramitació Telemàtica (STT). En aquest sentit, quan un
emprenedor opta per iniciar els tràmits de creació d'una empresa des d'un PAE,
implícitament està utilitzant el sistema CIRCE.

Com a estratègia d'impuls de l'emprenedoria també es fa necessari el foment del sistema
Coworking. Un Coworking és un espai de treball on professionals de diferents sectors
desenvolupen la seva activitat de manera independent, alhora que es creen sinergies
entre ells i desenvolupen el seu treball de la forma més eficient. Al centre del poble de
Santa Eulària comptem amb un espai d'aquestes característiques, on es poden trobar
despatxos independents, escriptoris individuals i escriptoris comuns, a més de diferents
sales de reunions.

Això no obstant, seria positiu que des de l’ajuntament s’impulsés un servei amb aquestes
característiques, preferentment a la franja sud del municipi (Jesús, Puig d'en Valls, Ses
Torres, Ca na Negreta, Cap Martinet) on resideix un 30% de la població del municipi, sent
possible emprar alguna instal·lació municipal infrautilitzada del Centre Cultural de Jesús.
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La Mesa Local d'Ocupació del Municipi de Santa Eulària des Riu seria el fòrum de
participació, col·laboració i seguiment en el qual prenguessin part les institucions, els
sindicats, els empresaris i, en general, tots aquells agents socials i econòmics que
treballen de manera efectiva en l'àmbit de l'ocupació en la nostra localitat, amb l'objectiu
fonamental de col·laborar mitjançant la posada en comú d'aquests acords i altres
actuacions en matèria d'ocupació que es duguin a terme, impulsant les polítiques
públiques d'ocupacions municipals, i impulsant les actuacions de les institucions i dels
agents socials i econòmics públics i privats amb vista a la creació i millora de l'ocupació
a Santa Eulària.

És per tot això pel que aquest grup municipal sotmet a aquest Ple per al seu debat i, si
escau, adopció de la següent

PROPOSTA D'ACORD

1.- Iniciar els tràmits per a l'acreditació oficial del Club de Feina Santa Eulària com a
Agència de col·locació sense ànim de lucre i autoritzada segons Reial decret 1796/2010,
de 30 de desembre, pel qual es regulen les agències de col·locació.

2.- Iniciar els tràmits per a l'acreditació de l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu com a
part de la Xarxa de Punts d'Atenció a l'Emprenedor (PAE).

3.- Fomentar el sistema Coworking i ampliar la col·laboració en mitjans de suport
d'aquest sistema de treball en xarxa en el nostre àmbit de competència municipal.

4.- Estudiar la possibilitat d'impulsar un espai de coworking a la zona dels pobles de
Jesús i Puig d'en Valls.

5.- Constituir la Mesa Local d'Ocupació per al desenvolupament d'aquests acords i
l'impuls de polítiques públiques en matèria d'ocupació.

A Santa Eulària des Riu, 22 de març del 2022

Signatura:
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Óscar Rodríguez Aller
Portaveu del Grup Municipal Unides Podem
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