REGLAMENT DE LA MESA MUNICIPAL PER L'OCUPACIÓ
TÍTOL I: DENOMINACIÓ, OBJECTIUS I FUNCIONS
Article 1. Denominació
Amb la denominació de “Mesa Municipal per l'Ocupació” l'Ajuntament de Dénia constitueix un
òrgan de participació, consulta, assessorament, presa de decisions i seguiment de qualsevol acció
relacionada amb la generació d'ocupació i activitat en el municipi.
Article 2. Ubicació-Dades de contacte
S'estableix el seu domicili a l'Ajuntament de Dénia (Plaça de la Constitució 10). Telèfon
965780100. Correu electrònic: secretariatecnicamme@creama.org
Article 3. Objectius
Objectiu general: Crear un espai estable i eficaç de treball perquè les diferents entitats i
professionals implicats proposen, desenvolupen i avaluen projectes d'ocupació, així com coordinar
les actuacions de les diferents entitats, amb la finalitat d'optimitzar els recursos existents i oferir
una certa garantia d'èxit en el camí de la recuperació dels sectors econòmics tradicionals de la
ciutat i en la cerca d'altres nous.
Tot això en un marc que afavorisca la creació d'ocupació estable, de qualitat i que respecte la
legalitat laboral; que valore la responsabilitat social de les empreses i impulse l'economia social
(cooperatives, societats laborals, empreses d'inserció, comerç just); que promoga la implantació
d'empreses netes, que respecten el medi ambient, que aposten per la innovació, les energies
renovables, l'eficiència energètica i tot el que ajude a un desenvolupament sostenible del nostre
territori; que valore la recuperació de terres de llavor i impulse l'agricultura ecològica; que promoga
la integració del col·lectiu d'estrangers, qualsevol que siga el seu origen, amb el seu gran
potencial, i sense oblidar-se d'aquells col·lectius més desfavorits en les seues possibilitats d'accés
a una ocupació digna.
Objectius específics:
- Dinamitzar el mercat laboral i facilitar a les persones desocupades l'accés a un lloc de treball,
amb totes les garanties establides en l'Estatut dels Treballadors o conveni col·lectiu específic,
mitjançant l'elaboració de plans locals d'ocupació.
- Ajudar i fomentar l'esperit empresarial i el suport a l'emprenedor.
- Millorar les competències individuals per a afavorir l'accés al mercat de treball.
- Fomentar la consolidació del teixit empresarial local i del treball autònom.
- Coordinar a les diverses administracions, agents socials i professionals que es dediquen a
polítiques de formació, ocupació i foment empresarial en l'àmbit local.
- Crear subgrups de treball en els quals establir criteris i estratègies que incrementen les
possibilitats de creixement econòmic i la troballa de jaciments d'ocupació i innovació empresarial.
- Que la taula constituïsca un instrument àgil, participatiu i obert que afavorisca la transmissió
d'informació entre els agents implicats i amb la ciutadania.
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- Promoure la col·laboració i interacció amb els altres municipis de la comarca de la Marina Alta
per a compartir experiències i donar suport a iniciatives supramunicipals.
Article 4- Funcions.
1.- Confeccionar una xicoteta guia de serveis que, en l’àmbit local i comarcal, ofereixen les
diferents entitats públiques, privades o associacions, en matèria d'ocupació.
2.- Realitzar un diagnòstic de la situació real de Dénia en matèria d'ocupació.
3.- Acordar la preparació de plans, programes i projectes d'actuació. Aquests acords tindran
caràcter vinculant i hauran de ser estudiats en els òrgans de govern municipals corresponents,
havent de donar-se resposta motivada de les decisions que es prenguen.
4.- Establir els mecanismes de control i avaluació dels acords, programes i propostes que
sorgisquen de la taula.
TÍTOL II: ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT
Article 5.
La Mesa Municipal per l'Ocupació consta dels òrgans següents:
a) La mesa general de treball
b) Els subgrups de treball que puguen constituir-se
Article 6.
La mesa general de treball està composta per:
a) Administració Pública
- Alcalde
- Regidor de CREAMA i Ocupació
- Regidor de Polítiques d'Ocupació
- Secretari. Amb veu, però sense vot, que serà el que ho siga de l'Ajuntament o funcionari en qui
es delegue.
b) Agents socials de Participació Voluntària.
Cadascuna de les entitats designarà un vocal i un suplent.
Els grups polítics amb representació a l'Ajuntament de Dénia podran designar a algun dels
regidors membres o a qualsevol persona de la seua confiança.
Aquesta composició podrà veure's augmentada sobre la base de la creació de noves associacions
o entitats que desenvolupen la seua activitat en algun dels sectors econòmics del municipi o
d'aquelles que sol·liciten la seua participació després de constituir-se la mesa.
Article 7.
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Els membres de la Mesa Municipal per l'Ocupació seran nomenats en la primera sessió que se
celebre d'aquesta, a proposta per escrit de les diferents entitats i organismes representats. En la
mateixa forma, seran proveïdes les substitucions que es produïsquen.
Seran causa de pèrdua de la condició de membre de la Mesa:
- La voluntat de l'interessat/da comunicada per escrit
- La baixa com a membre de l'organització o entitat a la qual representa
- La desaparició de l'entitat a la qual representa.
- La substitució proposada per l'entitat a la qual representa
Article 8.
Les sessions de la Mesa i dels Subgrups de treball seran obertes.
Quan els temes a tractar ho requerisquen i s'estime convenient per la Mesa, podran ser
convidades a participar en les seues sessions aquelles persones que, per si o en representació
d'entitats legalment constituïdes, puguen aportar informacions rellevants. Així mateix, podrà
assistir qualsevol tècnic, professional o ciutadà que vulga presentar algun projecte o proposta que
puga ser susceptible d'estudi, treball i aprovació per part de la Mesa, prèvia comunicació per a
poder incloure's en l'ordre del dia. Aquests participants actuaran amb veu però sense dret a vot.
Article 9.
La Presidència de la Mesa serà exercida per l'Alcalde-President de l'Ajuntament de Dénia o el
Regidor en qui delegue.
Existiran dues vicepresidències, que seran exercides pel Regidor de CREAMA i Ocupació i el
Regidor de Polítiques d'Ocupació.
En absència de President, la vicepresidència assumirà les seues funcions.
Article 10.
Funcions de la Presidència de la mesa:
1.- Establir l'ordre del dia, convocar, presidir, suspendre i alçar les sessions de la mesa i dirigir les
seues deliberacions.
2.- Vigilar el compliment dels acords de la Mesa
3.- Autoritzar les actes i certificacions.
Article 11.
Actuarà com a Secretari/a de la mesa (amb veu, però sense vot) el que ho siga de l'Ajuntament de
Dénia o persona en qui delegue.
Article 12.
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La mesa general de treball es reunirà ordinàriament totes les vegades que resulte necessari, amb
un mínim de dues vegades a l'any. La convocatòria es farà per escrit als membres, amb una
antelació mínima de 3 dies, incloent-hi l'ordre del dia.
Article 13.
Es considerarà vàlidament constituïda la taula general de treball quan el seu número no siga
inferior a tres, més l'assistència, en tot cas, del president, els dos vicepresidents i el secretari, o
els qui legalment els substituïren.
Article 14.
Els acords seran adoptats per majoria simple dels assistents, entenent com a tal la que es
produïsca quan els vots a favor superen als vots en contra. Cada membre tindrà dret a un vot.
Quan es produïsca empat, es repetirà la votació i, si de nou succeïra, decidirà el President. Els
representants podran abstindre's.
TÍTOL III: DISPOSICIONS GENERALS
Article 15.
L'acompliment dels càrrecs en la mesa general de treball i en els subgrups és gratuït i voluntari.
Article 16.
El secretari estendrà acta dels assumptes tractats i dels acords adoptats en les reunions de la
Mesa Municipal per l'Ocupació.
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