Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Creació
Creació d’un reglament per al funcionament d’una bor
bors
sa de treball a
l’Ajuntament”
En Vicente Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
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, Funci
Funcionament
onament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

La taxa de desocupació és la més alta de la història al nostre municipi amb 5364 persones
sense treball, és a dir, aproximadam
aproximadament
ent el 27%. Esta xifra és fruit d'unes polítiques econòmiques,
fiscals i laborals concretes, portades endavant, en primer lloc pel govern del PSOE de Zapatero i,
continuades, amb més contundència pel govern de la dreta, dirigit pel Popular Mariano Rajoy.
L'acceptació de forma acrítica dels postulats de l'economia neoliberal, la versió més voraç,
extrem i antisocial del capitalisme ha donat lloc que a hores d'ara estiguem patint una autèntica
situació d'estafa social. Una situació d'estafa social on els que estan perdent són els treballadors i
les treballadores, els pensionistes i les PIMES, i els joves, però on les grans empreses, banques i
mercats estan arreplegant abundosos beneficis. Una estafa social que, en fi, volen disfressar de
crisi, obviant les causes
uses reals que ens han portat on estem.
Una de les característiques d'este sistema capitalista neoliberal és la retirada de les
administracions públiques de tots els àmbits de l'economia, desregularitzant el mercat laboral,
liberalitzant sectors econòmics estratègics i, especialment, privatitzant i externalitzant serveis que
haurien de ser gestionats pels poder públics, siga Estat, Comunitats Autònomes o, com és el cas
que ens ocupa, els Ajuntaments. En definitiva, un sistema on l'Estat i les diferents adm
administracions
que el conformen deixen d'actuar com a element de cohesió social i de garant d'un benestar bàsic
i uns drets que haurien de ser per a tots i totes, sense distincions. Però garantint, això sí, que els
bans i els mercats mai perguen malgrat les irresponsabilitats a què dia a dia ens tenen
acostumats.
Per altra banda, les errònies polítiques fiscals com la pujada de l'IVA i la pràcticament nul·la
política de foment de l'economia estatal i, en particular al País Valencià, el nul suport a la
investigació
igació i a la innovació del nostre teixit productiu, i les dificultats que sense ajudes públiques
han de superar les PIMES, fan que les contractacions per part de l'àmbit privat caiguen de forma
considerable i constant des que va començar esta crisi.
D'eixa
xa manera, ens trobem, per una banda, que a la nostra localitat gran part dels serveis
que el nostre grup considera que haurien de ser gestionats per entitats públiques, ho estan per
empreses privades, com és el cas de SELESA, JARDITEC, TOTESPORT,
TOTESPORT entre d'altres, amb la
qual cosa no es garanteix un servei públic de qualitat, ja que primen els interessos econòmics de
les empreses i, a més, l'administració pública perd la capacitat d'incidir directament sobre gestió i
creació de llocs de treball, en l'àmbit públic, sempre en consonància amb les necessitats reals de
la nostra localitat i dels nostres veïns i veïnes.
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Per altre que les petites empreses i les Pimes, no aconsegueixen generar llocs de treball
suficient, amb la qual cosa, si no es posa rem
remei
ei des de l'administració pública, la taxa d'atur
s'incrementarà de forma imparable, per la qual cosa es fa necessari que l'administració pública
intervinga en la vida econòmica de la nostra localitat d'alguna forma que permeta que els
ciutadans i ciutadanes
es de Crevillent puguen augmentar el consum necessari per a mantenir una
economia sana i saludable.
Davant este panorama, la creació d'una borsa de treball municipal que siga capaç
d'absorbir parcialment l'increment de la desocupació que de forma constant està donant-se a la
nostra localitat pot ser una eina útil, més si esta hipotètica borsa es basa en criteris de
transparència, econòmics i de justícia i cohesió social, en àmbits relatius a serveis com la
neteja d'espais públics, manteniment de mobiliari urbà, entre d'altres, permetent posar fre
a esta espiral d'augment de la taxa d'atur i permetent donar un impuls per vigoritzar la vida
econòmica de la nostra localitat.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Encarregar als serveis tècnics i jurídic de l'Ajuntament l'elaboració d'un reglament
de funcionament per una borsa de treball a l'Ajuntament de Crevillent.
2. Que al reglament proposat es tinguen en c
compte
ompte els següents criteris:
a. Criteris d'ordre econòmic: atenent les ci
circumstàncies
rcumstàncies d'aquells ciutadans i
ciutadanes que estan patint amb més intensitat la crisi, prioritzant a aturats de
llarga duració.
b. Criteris d'ordre social: atenen a aquells ciutadans que tinguen especials
dificultats per la seua integració al mercat laboral actual, tenint en compte
barems com l'edat,, la situació familiar, etc.
c. Criteris d'ordre tècnic: que la baremació dels candidats siga efectuada per una
comissió de valoració, on participen representants dels treballadors públics i
sindicals.
d. Criteris
s d'ordre general: i. Que la borsa tinga caràcter rotatori ii. Que la duració
dels contractes tinga un període màxim de 6 mesos, per intentar assegurar
l'accés de tots els aspirants. iii. Que la borsa tinga un caràcter dinàmic i no
tancat. iv. Que es reser
reserve
ve un determinat percentatge de llocs de treball per
casos excepcionals que amb informe de Serveis Socials que requerisquen
l'accés d'una alta laboral, de cara a superar una situació transitòria de
necessitat extrema que no puga ser demorada en el temps.
Crevillent, 21 de setembre de 2012
Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  13 (PP)

