^CUD
ALCANAR-LESCASES

MOCIÓ PER UN NOU PROGRAMA DE COMPETITIVITAT EMPRESARIAL

El Programa de Competitivitat Empresarial (PCE) és un projecte de l'Àrea de
Desenvolupament Local de l'Ajuntament d'Alcanar, iniciat el 2014 i ideat per
donar resposta a les necessitats formatives del teixit empresarial del municipi
en diversos àmbits. El seu objectiu és millorar la competitivitat de les nostres
empreses i professionals, i millorar l'ocupabilitat de les persones aturades;
posant a disposició de la ciutadania una oferta formativa de qualitat, ajustada
a les seues necessitats reals, assequible i sense la necessitat de
desplaçar-se fora del municipi.
Des de la CUP Alcanar - les Cases considerem que, tenint en compte la crisi
sanitària, econòmica i social en què estem immersos degut a la pandemia, és
necessari reforçar este programa per donar als nostres conciutadans totes les
eines possibles per formar-se i millorar les seues competències, i encarar
amb solvència la recuperació Post-COVID-19. El PCE s'ha d'adaptar i ampliar
la seua formació a les casuístiques actuals, promocionant un model
socioeconomic que pose les persones al centre i inclogué el treball i la
formació en línia.
Considerem que el PCE ha d'incloure com a subjecte essencial d'este
programa a la persona treballadora i també l'economia social i solidària:
conjunt d'iniciatives socioeconòmiques que tenen com a objectiu resoldre
necessitats de qui les impulsen i/o de la societat per sobre de l'ànim de lucre.
Es gestionen de manera democràtica, actuen seguint valors com la igualtat, la
sostenibilitat i la solidaritat, i pretenen contribuir al canvi social.
L'economia social i solidària ha de ser una eina per afrontar la crisi provocada
per la COVID-19 i el PCE pot ser un mitjà per donar a conèixer i ampliar el
teixit de l'economia social i solidària que ja camina al nostre territori: Ateneu

cooperatiu de
de l'Ebre^ l'Enllaç de l'Ebre
agricultura eoòlògloa^eto.

La calata

I^er tot l'esrr^entat anteriormente des de la ^L^l^ Alcanar les ^ases proposen^
allele de l'ajuntament d'^loanar l'adopció dels següents

^^l^e^^^lmplementar la formació en liniaiadistància en l'oferta formativa del
l^rograma de competitivitat empresarial.
Se^^o^^lncloureal programa de competitivitatempresarial 2021 les següents
formacionsitallersB
a^ i^roorama formatiu en l^economiasocialisolidària que haurà de tenir un
vessant de capacitació tècnica i administrativa ^gestió econòmica^
financera^ comercials laboral^^ una capacitació societària^governança
democràtica^ resolució de conflictes...^ i una educació en valors i
pràctiques cooperatives ^acostament d'iniciatives de l'E^^^ valors i
cultura^ educació ambientals igualtat de gèneres antiracisme^
coneixement de la memòria cooperativaiassociativalocaligeneral^.
b^ l^eraaquelles iniciatives d'economia socialisolidària que ja estiguen
desenvolupant lasevaactivitatproorames de formació específics per
taldeconsoiidar-les
c^ formació peral teixit empresarial per talque disposen deies eines
necessàries per a l'elaboració de l^lans d'ioualtat i no-discriminació:
creació de protocols de prevenció de l'assetjament sexuals per
l'eliminació de les violències masclistes i Igtbifòbiques^ mesures per
eliminar la bretxa salarial de gèneres mesures de conciliació i
corresponsabilitatdelavidalaboralipersonal^etc.
d^ l^ormacióitallers perales persones treballadores oer compte d'altri per
tal oueconeoueniououen exercir els seus drets laborals: estatut dels
treballadors^ convenis collectius^dret de sindicació^ cotit^acionsa la
seguretat socials desocupació^ ^O^IO-19idrets laborals^ etc.
e^ Eines perala gestió de conflictesoque bo puguen acabar essent en
l'àmbit laboral: senyals de conflictes tipus^etc.
f^ ^ller de consum conscientafi de donaraconèixer la importància de
contribuir com a consumidores a la sostenibilitateconòmica^ social i
mediambiental del nostre territori.

g) Formació i tallers al voltant dels drets energètics i l'eficiència a les llars.
tot facilitant la seva participació a aquells col·lectius més afectats pel
model energètic.
li) Formació i capacitació digital; garantia de la seguretat del programari,
foment de la utilització del programari lliure, ús d'estàndards oberts per
emmagatzemar les dades per tal de garantir-lii l'accés permanent, ús
inclusiu i respectuós,...
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