
Els 25.000 contractes del ‘pla Montilla’ 

prioritzen els joves  
• El president firma un acord amb els ajuntaments per impulsar els 

projectes 

• Els sindicats negocien els sous dels beneficiaris amb els municipis 

 

ANTONI FUENTES 

EL PERIÓDICO DE CATALUNYA, 4.02.10 

 

Els joves de fins a 30 anys amb un nivell formatiu mitjà tindran prioritat 

per ser beneficiaris dels 25.000 contractes dels plans d’ocupació 

anticrisi de la Generalitat. El president José Montilla i els presidents de la 

Federació de Municipis (FMC) i l’Associació Catalana de Municipis (ACM) 

van firmar ahir un acord que anima els ajuntaments a optar a una part 

dels 100 milions de la mesura. 

 

La convocatòria del que ja es coneix com a pla Montilla donarà 

preferència als joves, a més a més de treballadors discapacitats i en risc 

d’exclusió i als desocupats que hagin participat en programes formatius. 

Per poder ser contractats pels ajuntaments, han d’estar a l’atur i haver 

esgotat la prestació de desocupació o estar a punt de finalitzar-ne el 

cobrament, o bé ser perceptors dels subsidis especials del Ministeri de 

Treball i de la Generalitat.  

 

A LA PRIMAVERA / La mesura, que forma part dels 30 compromisos 

anticrisi acordats entre la Generalitat, els sindicats i les patronals, serà 

efectiva probablement a la primavera, un cop el departament de Treball 

hagi publicat la convocatòria dels plans a finals de febrer i comenci a 



adjudicar contractacions. La data límit per firmar els contractes serà el 

30 de juny.  

 

Montilla va animar ahir els ajuntaments a presentar propostes de plans 

d’ocupació que «puguin ajudar a pal·liar temporalment l’atur i a generar 

llocs de treball en sectors de futur», amb el doble objectiu de 

transformar l’economia i crear oportunitats per «als ciutadans més 

afectats per la crisi».  

 

En paral·lel, CCOO i UGT negocien amb els municipis un acord marc 

sobre les condicions salarials, amb el referent d’un mínim de 1.000 euros 

mensuals. Neus Munté, d’UGT, va lamentar ahir que el Govern no hagi 

tingut en compte els agents socials en l’aplicació dels plans anticrisi, i va 

destacar el risc d’un model «bilateral amb els ajuntaments».  

 

Els contractes tindran una durada de sis mesos en els quals el beneficiari 

dedicarà un 30% de la jornada a formació. La consellera de Treball, Mar 

Serna, ha mantingut nombrosos contactes durant les últimes setmanes 

amb municipis per explicar el pla, centrat en activitats de medi ambient, 

tecnologies de la informació i rehabilitació.  

 


