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Jóse Vicente Verdú Gisbert, Portaveu del Grup Municipal d*EUPV en

l'Ajuntament d'Ibi, en nom i representació del mateix, i a l'empara d'alló

establert en la normativa aplicable, per raons d'urgéncia, eleva al Pie de la

Corporació. per al seu debat la següent MOCIÓ CONTRA LES

RETALLADES EN ELS SERVÉIS PÚBLICS:

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El Consell de la Generalitat el passat dia 5 de gener aprova un gran paquet de

retallades que ha suposat una nova agressió al personal del sector públic i ais

servéis que es presten.

És el major atac de la historia, amb aquesta mesura pretenen estalviar mes 1.000

milions d'euros de la forma mes fácil, retallan! salaris i servéis. Volen retallar

salaris del personal docent i sanitari, enviar a l'atur durant l'estiu el personal

interí docent, reduir la jornada a 25 hores al personal interí de 1'Administrado del

Consell i de la de Justicia, i de totes les empreses, entitats i fundacions del sector

públic valencia, i posar límits a les reduccions de jornada, així com eliminar eis

drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i la

prolongado de la vida laboral mes enllá de l'edat de jubilació. I tot acó, vulnerant

els convenís col-lectius d'aplicació al personal laboral i la negociació col lectiva i

retallant en personal, prestacions i servéis públics.

A mes a mes, el Consell ha aplanat el camí per a acomiadar flus a un 25% del

personal interí deis diferents sectors, al qual cosa pot afectar milers de persones,

augmentar les xifres d'atur i deteriorar mes encara la prestació deis servéis

públics a la ciutadania valenciana.
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Les mesures aprovades no pretenen ni racionalizar ni ordenar les

administracions publiques ni el sector públic, sino fer caixa a costa de tirar-li má

al salari de les treballadores i treballadors.

El govern valencia ha balafiat i ha dilapidat els recursos públics amb una política

clientelar basada en els grans esdeveniments que no han generat riquesa ni

ocupació, l'especulació urbanística, que ha suposat renriquiment d'unes poques

persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització de servéis públics

amb el desviament de recursos a empreses privades que obtenen benefícis a costa

de les arques publiques.

Per aixó des de l'Ajuntament d'Ibi. ens oposem frontalment a totes eixes

mesures. Així com adoptem els següents ACORDS:

1. Instar al Consell a qué retire el Decret-llei.

2. Exigir la dimissió del Conseller Vela, responsable directe en l'elaboració i

execució deis pressupostos en les ultimes legislatures.

3. Recolzar totes les mobilitzacions que es convoquen des deis sindicats en

defensa deis servéis públics.

4. Traslladar aquests acords:

• Ais sindicats signants del manifest unitari CCOO, UGT.

Intersindical Valenciana, CSI-F i fses.

• A tots els Grups Parlamentaris de les Corts Valencianes.

• A la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública.

• Al President del Consell Valencia, Alberto Fabra.
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