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En Vicent Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de 
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu 

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana es va comprometre a finals del 
2010 amb milers de ciutadans de tot 
si estos es convertien en emprenedors i així abandonaven les llistes de desocupats. Es tractava 
d'ajudes vinculades al Fons Social Europeu, que obligaven als nous emprenedors a mantenir 
l'activitat per un període mínim de tres anys. La realitat és que poc temps després de començar 
este programa de reducció de llistes de desocupats i d'incentivació de l'autoocupació, 
l'administració autonòmica ha incomplert de forma generalitzada el pagament de les su
dificultant així la supervivència d'estos treballadors i dels seus negocis en un context de crisi 
generalitzada, moment en què és més necessari que mai que estes petites empreses puguen 
crear llocs de treball i que no ho fan, en gran mesura, per
econòmiques que van ser promeses i no arriben. La situació és tan desesperada que alguns 
d'estos emprenedors han hagut d'alçar la veu sobre els impagaments acumulats al llarg d'anys 
amb mesures tan dràstiques com secundar un
l'administració més propera als ciutadans ha de sumar
ajuntaments, fins i tot governats pel PP, a una reivindicació de justícia que es produeix pels 
impagaments de la Generalitat i que
compromesos amb estos treballadors, que beneficiaran a la seua activitat econòmica, però també 
al conjunt del teixit social i econòmic del nostre municipi i del conjunt del País.

Per estos motius, propose

1. Que l'Ajuntament de Crevillent inste al
Conselleria d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, a què faça 
efectius els pagaments compromesos amb els autònoms que es 
Programa del FSE, pels quals abandonaren la llista de desocupats i posaren en 
marxa diversos negocis per compte propi.

2. Que es traslladen els presents acords a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, així com al President de la Genera

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

MOCIÓ “Subvencions als autònoms
 

del Grup Municipal de L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El Servei Valencià d'Ocupació i Formació (SERVEF), entitat dependent de la Conselleria 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana es va comprometre a finals del 
2010 amb milers de ciutadans de tot el País Valencià a concedir unes determinades subvencions 
si estos es convertien en emprenedors i així abandonaven les llistes de desocupats. Es tractava 
d'ajudes vinculades al Fons Social Europeu, que obligaven als nous emprenedors a mantenir 

per un període mínim de tres anys. La realitat és que poc temps després de començar 
este programa de reducció de llistes de desocupats i d'incentivació de l'autoocupació, 
l'administració autonòmica ha incomplert de forma generalitzada el pagament de les su
dificultant així la supervivència d'estos treballadors i dels seus negocis en un context de crisi 
generalitzada, moment en què és més necessari que mai que estes petites empreses puguen 
crear llocs de treball i que no ho fan, en gran mesura, per l'impagament d'unes quantitats 
econòmiques que van ser promeses i no arriben. La situació és tan desesperada que alguns 
d'estos emprenedors han hagut d'alçar la veu sobre els impagaments acumulats al llarg d'anys 
amb mesures tan dràstiques com secundar una vaga de fam. Des d'EUPV
l'administració més propera als ciutadans ha de sumar-se, com jo ho han fet a alguns 
ajuntaments, fins i tot governats pel PP, a una reivindicació de justícia que es produeix pels 
impagaments de la Generalitat i que el ple de Crevillent reclame amb força el pagament 
compromesos amb estos treballadors, que beneficiaran a la seua activitat econòmica, però també 
al conjunt del teixit social i econòmic del nostre municipi i del conjunt del País.

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Que l'Ajuntament de Crevillent inste al SERVEF, depenent de la 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, a què faça 

efectius els pagaments compromesos amb els autònoms que es 
, pels quals abandonaren la llista de desocupats i posaren en 

egocis per compte propi. 
Que es traslladen els presents acords a la Conselleria d'Educació, Formació i 
Ocupació, així com al President de la Generalitat Valenciana. 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

Subvencions als autònoms

 

’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les 
Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 

2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les 
la següent: 

), entitat dependent de la Conselleria 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana es va comprometre a finals del 

el País Valencià a concedir unes determinades subvencions 
si estos es convertien en emprenedors i així abandonaven les llistes de desocupats. Es tractava 
d'ajudes vinculades al Fons Social Europeu, que obligaven als nous emprenedors a mantenir 

per un període mínim de tres anys. La realitat és que poc temps després de començar 
este programa de reducció de llistes de desocupats i d'incentivació de l'autoocupació, 
l'administració autonòmica ha incomplert de forma generalitzada el pagament de les subvencions, 
dificultant així la supervivència d'estos treballadors i dels seus negocis en un context de crisi 
generalitzada, moment en què és més necessari que mai que estes petites empreses puguen 

l'impagament d'unes quantitats 
econòmiques que van ser promeses i no arriben. La situació és tan desesperada que alguns 
d'estos emprenedors han hagut d'alçar la veu sobre els impagaments acumulats al llarg d'anys 

a vaga de fam. Des d'EUPV-ERPV creem que 
se, com jo ho han fet a alguns 

ajuntaments, fins i tot governats pel PP, a una reivindicació de justícia que es produeix pels 
el ple de Crevillent reclame amb força el pagament 

compromesos amb estos treballadors, que beneficiaran a la seua activitat econòmica, però també 
al conjunt del teixit social i econòmic del nostre municipi i del conjunt del País. 

m al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

, depenent de la 
d'Educació, Formació i Ocupació de la Generalitat Valenciana, a què faça 

efectius els pagaments compromesos amb els autònoms que es van acollir al 
, pels quals abandonaren la llista de desocupats i posaren en 

Que es traslladen els presents acords a la Conselleria d'Educació, Formació i 

Crevillent, novembre de 2012 

Subvencions als autònoms” 


