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Exp: 3445/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE
DE L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 07/03/2019, en tràmit Ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 3, D'ADMINISTRACIÓ, BENESTAR SOCIAL I
EDUCACIÓ.
4.03. 3445/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL GUANYANT TORRENT PER A
LA CREACIÓ A TORRENT D'UNA BORSA DE TREBALL PER A PERSONES
MAJORS DE 55 ANYS.
Es dona compte de la moció amb la modificació realitzada en la proposta
d'acord pel grup proponent que diu:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La imatge més crua i real de la crisi econòmica, en la que encara ens
trobem malgrat els 11 anys transcorreguts des del seu inici, ha estat i és l'expulsió
directa del mercat de treball de les persones majors de 55 anys, que bé sotmeses a
ERO's o bé directament acomiadades sense pietat, es troben amb una situació
personal angoixant, tan per elles com per les responsabilitats familiars que poden
arribar a tindre.
La suposada recuperació econòmica espanyola, en tant que no ha ficat
en qüestió el pagament del deute il·legítim amb el BCE, que sols en 2017 ens va
costar 32.171 milions d'euros, no ha passat per cap veritable pla d'ocupació real
públic. De tal manera que, a la fi, la reducció de l'atur ha estat basada exclusivament
en llocs de treball temporals i amb un alt índex de precarietat, al que caldria sumar la
impossibilitat d'ofertar ocupació en quantitats suficients per part de les Administracions
Públiques, com ara els Ajuntaments intervinguts limitats pel cinturó del sostre de
despesa.
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Així, ens trobem, que amb la impossibilitat d'incidir en la balança de
pagaments, al no tindre sobirania monetària per poder devaluar la moneda, l'única
manera de poder competir amb al tres economies s'ha fet a costa de baixar salaris, en
el millors dels casos, quan no directament desocupació. Des de 2008, els salaris a
Espanya han baixat un 4%, segons dades oficials de la OIT, la pitjor data de la zona
euro, sols després de Grècia, on el rescat europeu s'ha fet obligant a una davallada
salarial del 6'5%.
Malgrat aquest panorama, a partir de 2015, algunes administracions
autonòmiques i locals van començar a implementar alguns plans d'ocupació, que
encara que molt limitats, es convertien quasi en l'única esperança laboral per a
col·lectius molt precaris com joves, dones i en el cas que ens ocupa, majors de 55
anys.
És per això, pel que el Plenari de l'Ajuntament de Torrent del passat 6 de
setembre de 2018, va donar un unànim suport a una moció presentada pel Grup
Municipal de Compromís, en la que es demanava l'ampliació urgent dels contractes
per al col·lectiu de persones majors de 55 anys a la Brigada d'Obres, una vegada
finalitzaren aquests, en el marc d'un Pla d'Ocupació finançat per la Diputació Provincial
de València. El ventall de les ampliacions del contracte, anirien dels 30 dies i en altres
als 90 dies, que el haguera permès poder accedir a polítiques públiques destinades a
persones desocupades.
Malgrat aquesta votació unànime, es va procedir a demanar un Informe
sobre la viabilitat de la perllongació d'aquestes contractacions, el qual afirmava que els
contractes del Pla 2017 no podien veure perllongats legalment els seus contractes,
cossa que sols podien fer els que es trobaven en el Pla de 2018.
Davant aquesta decisió, i la situació en la que ha quedat el grup de
treballadors contractats al Pla 2017, així com el col·lectiu de treballadors majors de 55
anys, inclosos en altres plans d'ocupació, i amb el convenciment ferm que sols podem
parlar de recuperació econòmica si parlem de recuperació social a través de
l'ocupació:
ACORD:

Proposem al Plenari de l'Ajuntament de Torrent l'aprovació del següent
1. La creació d’una Borsa de treball pública a Torrent per a persones
aturades de llarga durada, en les condicions legals que marca l’Informe
del Director del Servei de Personal, i la representació sindical present a
les Taules de Negociació per a establir els criteris per a la selecció de
personal".

De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
3, el Ple, en votació ordinària i per unanimitat, ACORDA, aprovar la moció anterior”.
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I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 373 de 05/02/2018)
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