MOCIÓ SOBRE LES PROPOSTES DEL GOVERN DE L’ESTAT PER RETALLAR DRETS
SOCIALS I ECONÒMICS PER AFRONTAR LA CRISI
Atès que el Govern de l’Estat ha fet pública la seva intenció d’aplicar un paquet de mesures
contra la crisi que suposen un greu retall de drets socials i econòmics per al conjunt de la
població i especialment per als treballadors i treballadores del sector públic.
Atès que el Govern català, no només ha assumit aquest paquet de retalls com a propi sinó que a
més pretén portar-ho més enllà, ampliant l’efecte dels retalls també a sectors concertats dels
serveis de l’administració pública.
Atès que aquestes mesures suposen un canvi de rumb en la política econòmica i social que
sacrifica drets importants dels treballadors i treballadores, els menys responsables de la crisi
econòmica.
Atès que la decisió dels Governs espanyol i català suposa un retall sense precedents i un
retrocés històric en els drets laborals aconseguits després de dècades de lluita i generen de
manera innecessària incertesa i alarma social.
Atès que en el context actual en que els majors responsables de la crisi, el capital financer i els
especuladors urbanístics, no tan sols conserven tots els seus drets, sinó que a més han rebut
ajuts multimilionaris de fons públics per a sortir de la crisi, sense que això es tradueixi en la
generació de crèdit efectiu per al mercat i les persones que el necessiten.
Atès que són de nou, els sectors més febles, els pensionistes, juntament amb els treballadors
públics els que poden acabar pagant les conseqüències d’una crisi que no només no han
provocat, sinó que a més ja pateixen des de fa temps els seus efectes més severs.
Es proposa que el Ple d’aquesta Corporació municipal,

ACORDI:
Primer.- Demanar als Govern de l’Estat i de Catalunya la retirada de les mesures fetes públiques
contra la crisi, que suposaran no només la pèrdua de drets socials quan són més necessaris,
sinó un empobriment dels col.lectius de pensionistes i treballadors públics, que revertirà en una
retenció del consum i en més destrucció d’ocupació.
Segon.- Instar al Ministeri d’Economia del Govern de l’Estat i a la Conselleria d’Economia del
Govern de la Generalitat de Catalunya, a plantejar alternatives viables que se centrin en
l’obtenció de nous recursos, com una fiscalitat més progressiva que gravi més als qui més tenen
i especialment a les grans fortunes, la lluita efectiva contra el frau fiscal, la creació de llocs de
treball, especialment entre les dones, els més joves i els més grans de cinquanta anys, la
reducció de la temporalitat, l’augment del poder adquisitiu dels salaris, i l’augment de les
pensions mínimes per ajustar-se al cost actual de la vida.

Tercer.- Donar suport a les mobilitzacions convocades pels sindicats contra l’aplicació
d’aquestes mesures per part dels Governs de l’Estat i de Catalunya.
Quart.- Comunicar aquests acords a la Presidència del Govern de l’Estat i de la Generalitat de
Catalunya, al Ministeri d’Economia i Hisenda del Govern de l’Estat i a la Conselleria d’Economia
del Govern de la Generalitat de Catalunya, als Grups Parlamentaris del Congrés i del Parlament
de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis, i
a les centrals sindicals representants dels treballadors del sector públic.
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