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En José Manuel Penalva del Grup Municipal de Compromís i en Vicent Selva
L’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
seu debat i, si escau, aprovació la següent:

El Consell de la Generalitat el passat dia 5 de gener aprovà un gran paquet de retallades 
que ha suposat una nova agressió al 
mesures es justifiquen en la greu situació econòmica que patix la Generalitat Valenciana. Amb 
estes mesures, que són el atac més gran
d'euros de la forma més fàcil, retallant salaris i serveis. 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 l'Administració del Consell i de l
fundacions del sector públic valencià, i posar límits a les reduccions de jornada, així com eliminar 
els drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i la prolongació de 
la vida laboral més enllà de l'edat de jubi
convenis col·lectius d'aplicació al personal laboral i la negociació
prestacions i serveis públics. A més a més, el Consell ha aplanat el camí per a a
un 25% del personal interí dels diferents sectors, al qual cosa pot afectar milers de persones, 
augmentar les xifres d'atur i deteriorar més encara la prestació dels serveis públics a la ciutadania 
valenciana. Les mesures aprovades no prete
públiques ni el sector públic, sinó fer caixa a costa de tirar
treballadors. L'actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada està tenint més repercussió
en uns estats que en altres i dins del nostre, de forma diferent entre les distintes comunitats 
autònomes. Així, al País Valencià, el govern del Partit Popular ha balafiat i ha dilapidat els 
recursos públics amb una política clientelar basada en els grans
generat riquesa ni ocupació, l'especulació urbanística, que ha suposat l'enriquiment d'unes 
poques persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització de serveis públics amb el 
desviament de recursos a empreses pri
públiques. Així doncs, si el causant no han estat els treballadors, si la situació al nostre país és 
més greu que altres contrades, de cap manera es pot justificar que els governants de la 
Generalitat (els mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per combatre el deute 
assolit, perjudicant principalment i majoritàriament als més dèbils, als assalariats, als empleats 
públics. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Instar al Consell a què retire el Decret
2. Exigir la dimissió del Conseller Vela, responsable directe en l'elaboració i execució 

dels pressupostos en les últimes legislatures.

MOCIÓ “Contra les retallades en els serveis públics
 

up Municipal de Compromís i en Vicent Selva, Portaveu
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
onament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al 

la següent: 

El Consell de la Generalitat el passat dia 5 de gener aprovà un gran paquet de retallades 
que ha suposat una nova agressió al personal del sector públic i als serveis que es presten. Estes 
mesures es justifiquen en la greu situació econòmica que patix la Generalitat Valenciana. Amb 

el atac més gran de la història, es pretén estalviar més de 1.000 milions 
euros de la forma més fàcil, retallant salaris i serveis. 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 l'Administració del Consell i de la de Justícia, i de totes les empreses, entitats i 
fundacions del sector públic valencià, i posar límits a les reduccions de jornada, així com eliminar 
els drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i la prolongació de 

a laboral més enllà de l'edat de jubilació. I tot açò, vulnerant els 
d'aplicació al personal laboral i la negociació col·lectiva

prestacions i serveis públics. A més a més, el Consell ha aplanat el camí per a a
un 25% del personal interí dels diferents sectors, al qual cosa pot afectar milers de persones, 
augmentar les xifres d'atur i deteriorar més encara la prestació dels serveis públics a la ciutadania 
valenciana. Les mesures aprovades no pretenen ni racionalitzar ni ordenar les administracions 
públiques ni el sector públic, sinó fer caixa a costa de tirar-li mà al salari de les treballadores i 
treballadors. L'actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada està tenint més repercussió
en uns estats que en altres i dins del nostre, de forma diferent entre les distintes comunitats 
autònomes. Així, al País Valencià, el govern del Partit Popular 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 l'enriquiment d'unes 
poques persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització de serveis públics amb el 
desviament de recursos a empreses privades que obtenen beneficis a costa de les arques 
públiques. Així doncs, si el causant no han estat els treballadors, si la situació al nostre país és 
més greu que altres contrades, de cap manera es pot justificar que els governants de la 

mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per combatre el deute 
assolit, perjudicant principalment i majoritàriament als més dèbils, als assalariats, als empleats 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

a què retire el Decret-llei. 
Exigir la dimissió del Conseller Vela, responsable directe en l'elaboració i execució 

en les últimes legislatures. 

Contra les retallades en els serveis públics

 

Portaveu del Grup Municipal de 
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
eleva al Ple de la Corporació per al 

El Consell de la Generalitat el passat dia 5 de gener aprovà un gran paquet de retallades 
personal del sector públic i als serveis que es presten. Estes 

mesures es justifiquen en la greu situació econòmica que patix la Generalitat Valenciana. Amb 
de la història, es pretén estalviar més de 1.000 milions 

euros de la forma més fàcil, retallant salaris i serveis. 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 

a de Justícia, i de totes les empreses, entitats i 
fundacions del sector públic valencià, i posar límits a les reduccions de jornada, així com eliminar 
els drets a dies de vacances i de descans, a determinades prestacions socials i la prolongació de 

lació. I tot açò, vulnerant els 
col·lectiva i retallant en personal, 

prestacions i serveis públics. A més a més, el Consell ha aplanat el camí per a acomiadar fins a 
un 25% del personal interí dels diferents sectors, al qual cosa pot afectar milers de persones, 
augmentar les xifres d'atur i deteriorar més encara la prestació dels serveis públics a la ciutadania 

nen ni racionalitzar ni ordenar les administracions 
li mà al salari de les treballadores i 

treballadors. L'actual crisi mundial, tot i afectar de forma generalitzada està tenint més repercussió 
en uns estats que en altres i dins del nostre, de forma diferent entre les distintes comunitats 
autònomes. Així, al País Valencià, el govern del Partit Popular ha balafiat i ha dilapidat els 

esdeveniments que no han 
generat riquesa ni ocupació, l'especulació urbanística, que ha suposat l'enriquiment d'unes 
poques persones a costa de la destrucció del territori, i la privatització de serveis públics amb el 

vades que obtenen beneficis a costa de les arques 
públiques. Així doncs, si el causant no han estat els treballadors, si la situació al nostre país és 
més greu que altres contrades, de cap manera es pot justificar que els governants de la 

mateixos durant molts anys) puguen adoptar mesures per combatre el deute 
assolit, perjudicant principalment i majoritàriament als més dèbils, als assalariats, als empleats 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

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

Contra les retallades en els serveis públics” 
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3. A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments deficitaris, estudiant a
d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners 
defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures 
fiscals de gravamen a l'especulació, recuperant els impostos de donacions, 
successions i patrimoni, defenestrant als gestors irresponsables que han dut a 
empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos incommensurables 
en la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de 
milions de deute (VALMOR

4. A obrir una negociació real amb els sindicats per intentar optimitzar les plantilles i 
serveis i racionalitzar l'administració s

5. Recolzar totes les reivindicacions dels sindicats en defe
6. Traslladar estos acords: 

Intersindical Valenciana, CSI
Valencianes. A la Conselleria d'Hisenda i
Consell Valencià, Alberto

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 

A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments deficitaris, estudiant a
d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners 
defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures 
fiscals de gravamen a l'especulació, recuperant els impostos de donacions, 

ons i patrimoni, defenestrant als gestors irresponsables que han dut a 
empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos incommensurables 
en la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de 

VALMOR), etc. 
A obrir una negociació real amb els sindicats per intentar optimitzar les plantilles i 
serveis i racionalitzar l'administració sense cap minva dels serveis.
Recolzar totes les reivindicacions dels sindicats en defensa dels serveis públics.

acords: Als sindicats signants del manifest unitari CCOO, UGT, 
Intersindical Valenciana, CSI-F i fses. A tots els Grups Parlamenta

A la Conselleria d'Hisenda i Administració Pública. 
Alberto Fabra. 

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

A reduir el deute eliminant els grans esdeveniments deficitaris, estudiant alternatives 
d'ús per a les grans infraestructures ruïnoses, exigint la devolució dels diners 
defraudats a l'erari públic en la gestió d'empreses públiques, aplicant mesures 
fiscals de gravamen a l'especulació, recuperant els impostos de donacions, 

ons i patrimoni, defenestrant als gestors irresponsables que han dut a 
empreses públiques a la fallida tècnica, eliminar els sobrecostos incommensurables 
en la construcció d'edificis emblemàtics, no comprant empreses amb desenes de 

A obrir una negociació real amb els sindicats per intentar optimitzar les plantilles i 
ense cap minva dels serveis. 

nsa dels serveis públics. 
Als sindicats signants del manifest unitari CCOO, UGT, 

A tots els Grups Parlamentaris de les Corts 
Administració Pública. Al President del 

Crevillent, febrer de 2012 

 

 


