El Sr Ernest Clotet i Berenguer, Portaveu del Grup Municipal de la Cup Artés a l'Ajuntament d’Artés en nom
i representació del mateix, a l'emparament d'allò establert a la normativa aplicable, a petició de la
Coordinadora Obrera Sindical – COS, eleva al Ple de la Corporació per al seu debat la següent:

PROPOSTA DE MOCIÓ PER DENUNCIAR LES DARRERES MESURES
D'”AUSTERITAT” DEL GOVERN ESPANYOL, CONTRA DRETS SOCIALS I LABORALS
BÀSICS.
El darrer 30 de Desembre de 2011 el nou Executiu espanyol, amb majoria absoluta del Partit Popular, va fer
públiques un seguit de mesures econòmiques que sota la pàtina de polítiques d'austeritat, precaritzen les
condicions laborals i vitals de totes les persones treballadores, essent un clar atac a les classes
treballadores de tots els territoris de l'Estat espanyol, i per tant dels nostres conciutadans que ací
representem.
Mesures com:
 L'increment en mitja hora diària de la jornada laboral dels i les treballadores de l'àmbit públic.
 La reducció fins al 0% de la taxa de reposició de treballadors i treballadores al sector públic.
 La congelació del salari dels funcionaris per al proper any 2012, o
 La congelació del Salari Mínim Interprofessional per a l'any 2012 en els 641,4€ vigents durant el 2011
(més de 400€ per sota ja de les promeses del govern espanyol)
Aquestes mesures són una mostra més de que les persones treballadores de la nostra vila acabaran
pagant una crisi sistèmica que no han provocat, essent els veritables culpables recompensats abastament
amb sous del tot escandalosos, com els 2,3 milions d'euros anuals de Rodrigo Rato al capdavant de
Bankia, els 1,6 milions d'euros anuals del ja ex-president del Banc José Luis Olivas, o els 1,55 milions
d'euros del president de CatalunyaBanc, Adolf Todó.
Per tot això, el ple de l’ajuntament d'Artés, reunit en sessió plenària ACORDA:
Un. L'Ajuntament d’Artés, reunit en sessió plenària, insta al Govern espanyol a derogar aquestes mesures
econòmiques i l'emplaça a efectuar polítiques socials que aporten estabilitat i benestar per al conjunt dels i
les ciutadanes de la nostra ciutat, dels Països Catalans, i tot l'Estat espanyol.
Dos. L'Ajuntament d’Artés, reunit en sessió plenària, emplaça al Govern de la Generalitat de Catalunya /
Generalitat Valenciana / Govern Balear a que recolze els i les ciutadanes de Catalunya / País Valencià /
Illes, rebutjant totalment les polítiques econòmiques i laborals que retallen l'Estat del Benestar.

No obstant això, el Ple decidirà el que consideri més oportú.

Artés, 7 de febrer del 2012

