
Marratxí

El grup municipal del PSM- Iniciativaverds  presenta a la consideració del Ple la següent

MOCIÓ 

Assumpte: Rebuig a l’aplicació de les mesures de Rajoy als treballadors municipals.

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El passat 11 de juliol el Govern de l’estat espanyol va anunciar una sèria de “mesures 
d’ajust”  per  complir  les  exigències  europees  com  a  contrapartida  al  rescat  bancari. 
Algunes de les mesures afecten directament els empleats públics municipals i són:

• Eliminació de la paga extra del funcionariat.
• Reducció de dies de lliure disposició al funcionariat.
• Equiparació  per  a  les  condicions  per  a  incapacitat  temporal  amb  la  resta  de 

treballadors/es al funcionariat.
• Reducció del nombre d’alliberats sindicals als llocs de treball.

Aquestes “mesures”, venen a sumar-se a les aprovades anteriorment, algunes d’elles són:

• Congelació salarial des de fa temps i perdua de poder adquisitiu.
• L’augment de la jornada laboral, passant de 35 h a 37,5 hores/setmanals, que de fet és 

una baixa de sou perquè fan més hores cobrant el mateix.

Totes aquestes “mesures” agreugen la difícil situació dels empleats públics i funcionaris 
en general i en el cas que ens ocupa els empleats d’aquest ajuntament.

Així mateix, aquestes mesures s’han pres de forma il·legítima, ja que no formaven part de 
cap programa electoral. Una vegada més, el PP incompleix les seves promeses. El mateix 
Mariano Rajoy, el passat 11 de juliol, va afirmar que estava aplicant mesures contràries a 
les seves propostes electorals. 

Des de el grup municipal del PSM-Iniciativaverds volem recordar, que el Batle Tomeu 
Oliver  sempre  a  alabat  la  professionalitat  dels  treballadors  municipals,  la  qual  cosa 
compartim,  també   va  demanar  als  funcionaris  un  esforç  per  tal  de  paliar  el  deute 
municipal i fer front a la crisi i ara seria totalment injust que apliques els retalls econòmics 
impostats per Madrid  a qui precisament combaten el dia a dia aquest dèficit municipal.
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Per  tot  això,  el  grup 
municipal PSM-IniciativaVerds presenta la següent 

PROPOSTA D’ACORD

1.- L’Ajuntament de Marratxí no aplicarà als treballadors públics municipals les 
mesures econòmiques i socials imposades per el Govern Central de l’Estat.

Joan Francesc Canyelles i Garau
Portaveu del Grup Municipal del PSM-Iniciativaverds

Marratxí, 19 de juliol de 2012. 

SR. BATLE DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ
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