Jose Manuel Orengo Pastor, com a portaveu del grup socialista de la Diputació
València, a l'empar del que preveu l'art. 116 de la Llei 8/2010 de la Generalitat, de
de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana, presenta aquesta proposta
resolució per incloure en l'ordre del dia de la propera sessió ordinària del Ple que
convoque, i als efectes del seu debat i votació.
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de
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Assumpte: Proposta de resolució que presenta el grup socialista de la Diputació
de València per un pla d’ocupació provincial.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El President de la Generalitat Valenciana va anunciar al setembre de 2012, en el Palau
de la Generalitat l'engegada imminent d'un Pla d'Ocupació de la Generalitat que
serviria com a instrument eficaç en la lluita contra l'atur a la Comunitat Valenciana. Un
Pla dotat, va dir, amb 99 milions d'euros i que anava a crear 15.000 llocs de treball. Un
Pla de xoc, d'urgència per a atacar un problema com la desocupació que en aquells
moments abastia xifres inadmissibles en la nostra Comunitat i que hui són encara mes
insuportables, amb una taxa de desocupació de quasi el 30% i amb 750.000
valencians i valencianes que volent treballar no troben ocupació.
Un Pla que per les seues característiques ja vaig qualificar en aqueix moment de pla
d'imatge i de pura propaganda, ja que no anava a afectar ni al 1% dels aturats. En eixe
moment els socialistes demanarem al President Fabra que multiplicara com a mínim
per deu els fons destinats a esta acció.
Amb posterioritat, i amb motiu de la tramitació dels Pressupostos de 2013 d'esta
Institució, el grup socialista va presentar una moció per a tractar de reforçar i
augmentar el paper d'esta institució provincial en la lluita contra l'atur.
En la citada moció ho justificàvem fent referència al fet que el treball és un dret
fonamental de les persones, que significa el dret de cada persona a forjar-se un
projecte digne de vida en l'àmbit professional i en el personal a sentir-se útil dins de la
nostra societat.
Hui, un any més tard del primer anunci assistim, sense sorpresa per la nostra banda a
l'anunci de que menys del 40% dels ajuntaments de la Comunitat s'han acollit a este
Pla. Ni tan sols tots els ajuntaments governats pel PP ho han fet.
I el que és pitjor, en este any transcorregut ni un sol contracte s'ha signat amb motiu
d'este Pla, ni un sol valencià o valenciana ha trobat treball gràcies al mateix. El que
havia de ser un Pla de Xoc àgil i eficaç ha esdevingut en una infinitat de paperassa
administrativista, desmanegat i complicat.
Des del PSPV-PSOE vam seguir pensant que els ciutadans i les ciutadanes no poden
esperar. Que el que per a nosaltres és un problema a resoldre per a ells és una
angoixa diària que els condiciona greument la seua vida. Per això necessiten una
iniciativa ferma i decidida per a afrontar el problema.
I és per açò que una vegada més, el GSDV presenta esta moció a fi d'engegar un Pla

d'Ocupació Provincial, que, coordinat des d'esta Diputació, done resposta a les
demandes i esperances de les persones que estan en estos moments sense treball.
Un pla que allibere recursos municipals i els pose a la disposició dels nostres
Ajuntaments perquè al costat dels recursos propis que els municipis destinen a esta
finalitat, configurem un Pla potent i eficaç per a donar una oportunitat de treball als
veïns i veïnes dels nostres pobles i ciutats.
Per açò el grup socialista de la Diputació presenta davant este Ple els següents

ACORDS
1- Declarar la més ferma voluntat de la Diputació d'impulsar, en companyia dels
Ajuntaments de la província, i de finançar un Pla d'Ocupació subsidiària del de la
Generalitat.
2.- Constituir, amb la participació dels grups polítics d'esta Institució, una Comissió
Especial per l'Ocupació en la qual estiguen així mateix representades les diverses
organitzacions empresarials i sindicals a fi que impulse el Pla d'Ocupació local que
s'acorde.
3.- Manifestar la voluntat d'esta Diputació de prioritzar els recursos necessaris per a
poder portar avant el Pla d'una manera efectiva i eficaç.
4.- Donar compte d'este acord al govern de l’Estat, a la Generalitat, i als ajuntaments,
als efectes oportuns.

València 6 de setembre de 2013

SEÑOR PRESIDENT DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA

