
Benicarló 28 de Febrer de 2014

FONS SOCIAL DE VIVENDES
PLA D'OCUPACIÓ PER A JOVES

Mitjançant els present escrit, el grup municipal socialista de Benicarló sol·licita a l'actual equip de 
govern i a la Regidoria de promoció econòmica , la posada en marxa d'un Pla d'ocupació orientat a 
facilitar per un costat l'habilitació d'un conjunt de vivendes de lloguer social i per un altre lluitar 
activament contra l'atur juvenil.

Segons el conveni signat entre l'Ajuntament de Benicarló i la Federació Valenciana de Municipis i 
províncies, el consistori disposa de 19 vivendes adjudicades per facilitar el lloguer social. El 75 % 
d'aquestes vivendes necessita una intervenció de millora, condicionament i posada a punt per poder 
procedir a la seua adjudicació a les famílies que de forma objectiva complisquen les condicions 
requerides. 

Juntament amb aquesta necessitat de realitzar una intervenció en les vivendes citades, en l'actualitat 
Benicarló presenta una tassa d'atur del 30 % i la falta d'oportunitats laborals entre la població jove 
compresa entre 16 i 30 anys és preocupant. És responsabilitat de les administracions públiques 
treballar en la regeneració econòmica del municipi i per tant són necessàries polítiques actives 
d'ocupació. Dins del nostre marc legislatiu referent al món laboral i educatiu existeix la possibilitat 
de realitzar aquestes polítiques si es sol·liciten a les diferents administracions, autonòmica, 
provincial , Plans d'ocupació, Escoles Taller, Programes de Qualificació professional inicial....

Així doncs, donat el conveni signat amb la Federació Valenciana de Municipis i Províncies pel qual 
l'Ajuntament de Benicarló disposa d'una borsa de vivendes de lloguer social que necessiten d'una 
intervenció prèvia de millora en les seues condicions d'habitabilitat i donada la falta de polítiques 
actives de treball enfocades a minimitzar els efectes de la crisis econòmica a les famílies i joves de 
Benicarló, el Grup Municipal Socialista sol·licita:

– Realitzar un estudi de les necessitats de rehabilitació de les vivendes adjudicades en un 
termini no superior als 6 mesos.

– Realitzar els contactes necessaris i firmar convenis (si s'escau) amb les entitats bancàries 
propietàries dels habitatges i en les institucions públiques responsables de les polítiques 
d'ocupació ( SERVEF, Fons europeus per a la formació de joves, fons del Ministeri de 
Treball, Conselleria d'Ocupació.....) per portar a terme el projecte del Pla d'ocupació 
Municipal orientat a rehabilitar aquestes vivendes i oferir un contracte de treball a joves 
desocupats de Benicarló.

– Iniciar aquest projecte durant l'any 2014, donada la situació d'emergència tant a la necessitat 
d'habitatges de lloguer social com a la d'ocupació de persones que no disposen de cap 
oportunitat professional.
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