
MOCIQ DEFENSA PROGRAMES D'OCUPACIÓ PUBLICA

Els sotasignants, Regidors deis Grups Municipals que s'indiquen en l'Ajuntament d'lbi,

d'acord i a l'ampar- d'alló previst en el Reglament de Régim Jurídic de les Entitats

Locáis, desitjen sotmetre a considerado del Pie la següent MOCIÓ.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

L'estratégia de retalls socials i precarització del treball duta endavant peí Partit Popular
está afectant també ais ajuntaments del País Valencia.

Fins ara els ajuntaments en col-laborado amb el SERVEF desenvolupaven programes
d'ocupació pública. Es tractava de programes de contractacions temporals per a la
realització d'obres i servéis d'interés general i social: manteniment urbá, activitats
mediambientals, d'oci, culturáis, socials, etc. Aquests programes dinamitzaven el

mercat laboral al mateix temps que beneficiaven ais municipis.

Programes com EMCORP (ocupado corporacions locáis), ECORJV (salari jove),
PAMER (ocupado rural) I EMORGA eren subvencions de la Conselleria d'Economia,
Hisenda i Ocupado, dirigides a les corporacions locáis i, en el cas d'EMORGA, a
entitats socials, per a la realització de contractes a persones treballadores demandants
d'ocupació. Durant el 2011 aquests programes van permetre la contractació de milers
de persones en l'atur i amb problemes d'inserció, suposaren per al País Valencia una
inversió de mes de 48 milions d'euros i la contractació de mes de 10.000 persones.

Enguany tots aquests programes han desaparegut.

La importancia social d'aquests programes d'ámbit municipal era doble, per un costat
suposava un ingrés económic per a persones que estaven en l'atur i, per un altre,
ajudava a ficar en marxa programes en el municipi que sense la seua ajuda no
haguera estat possible.

Aquests retalls ja han tingut conseqüéncies aquest estiu ja que part d'aquests
programes es destinaven al manteniment de les árees rurals i forestáis de les zones
que aquest estiu han estat afectades pels focs.

No podem entendre que s'estiguen transferint diners públics a les entitats financeres
mentre es deixa a la ciutadania sense l'acció pública básica: treball, sanitat,

ensenyanca o protecció social. i ^^ t
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