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Ajudaper aaturats
de llargadurada
compatible amb
contracte parcial
La prestació pot rondar els 400 euros
i tindrà una durada de sis mesos

Una imatge de la reunió d’ahir a la Moncloa

ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ
Madrid

ElGovern, la patronal i els prin-
cipals sindicats van posar ahir
finalment els fonaments per a
la nova ajuda als aturats de llar-
ga durada que s’han quedat sen-
se cobertura. A falta de la rúbri-
ca definitiva d’un acord de lano-
menat programa extraordinari
d’activació per a l’ocupació, les
parts han confirmat que aquest
ajut econòmic durarà sis mesos
i serà compatible amb aconse-
guir un contracte. També han
destacat que aquesta prestació
anirà acompanyada d’“un itine-
rari individual destinat a la rein-
serció laboral”.
En la reunió d’ahir van parti-

cipar el president del Govern,
Mariano Rajoy; la ministra
d’Ocupació, Fátima Báñez, els
secretaris generals de CC.OO. i
d’UGT, Ignacio Fernádez Toxo

i CándidoMéndez, així com els
presidents de la CEOE, Juan
Rosell, i de la Cepime, Antonio
Garamendi.
Entrant més en detall, fonts

coneixedores de la negociació
expliquen que la compatibilitat
amb una feina remunerada se
cenyirà als contractes a temps
parcial –com ja passa amb la
prestació d’atur–, en entendre
que responen a l’objectiu priori-
tari que “tornin a treballar”. El
pla està destinat a aturats amb
experiència laboral que faci al-
menys tres anys que no treba-
llin –ja han esgotat la prestació
d’atur, el pla Prepara, la renda
activa d’inserció–. Nohi ha con-
firmació oficial sobre la quantia
de l’ajuda, que podria ser de
prop de 400 euros si es manté
la líniamarcada en anteriors re-
unions. Tampoc no han quedat
especificats els requisits per be-
neficiar-se d’aquesta ajuda. En

cas que el pla, la durada inicial
del qual arriba fins a finals del
2015, coincidint amb les elecci-
ons generals, exigeixi que els be-
neficiaris faci un any que no re-
bin ajuts, incloses les de caràc-
ter autonòmic, podria arribar
fins a 300.000 aturats.

De tota manera, aquests de-
talls s’han de conèixer ben
aviat. Fonts sindicals recorden
que l’acord no es firmarà dema-
nera definitiva fins que les dues
formacions hagin explicat els
termes de l’acord als seus res-
pectius òrgans de decisió, reuni-
ons que es desenvoluparan
d’aquí a menys d’una setmana,
El Ministeri d’Ocupació també
vol parlar del pla amb les comu-
nitats –competents en inserció
laboral– abans de revelar tots
els detalls. Segons Efe, la firma
d’aquest nou pla podria produ-
ir-se el proper 15 de desembre,
tot just dos dies abans que Ro-

sell i Garamendi es disputin la
presidència de la CEOE.
Aquesta negociació va molt

més enllà del programa per
atendre una part d’un col·lectiu
tan castigat per la crisi com és
el dels aturats de llarga durada.
També s’estan revisant qües-
tions com ara l’embús d’expe-
dients en el Fogasa (organis-
me que garanteix al treballador
el cobrament de salaris i
indemnitzacions pendents da-
vant la insolvència de l’empre-
sari), la fiscalitat de les indem-
nitzacions per acomiadament o
l’aplicació de la norma sobre
prejubilacions.c

EMILIA GUTIÉRREZ

La reunió de Govern,
patronal i sindicats
acaba amb avenços,
però sense escenificar
un acord definitiu


