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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 i conciutadanes que aquí representem.  
 
Unes mesures que prenent-se a finals d’any, tot fa pensar que seran l’avantsala d’un seguit 
de polítiques de major profunditat que afectaran greument al nivell de vida i als drets dels i 
les treballadores, i que seran promulgades un cop s’hagin celebrat eleccions a Andalusia. 
 
Principalment, les conseqüències que impliquen el Real Decreto Ley 20/2011 i el Real 
Decreto Ley 8/2011, pel que fa als drets dels i les treballadores són: 
 
· L'increment 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 ciutat 
acabarem pagant una crisi sistèmica que no hem provocat, essent els veritables culpables 
d’aquesta recompensats abastament amb sous del tot escandalosos, amb una major injecció 
de diner públic i amb la venda de determinats serveis públics.  
 
I, alhora, una nova mostra de com l’Estat espanyol imposa els seus interessos a pobles i 
ciutats, sense respectar l’autonomia local, mentre eternitza la presa d’una iniciativa 
legislativa que impliqui un debat, sobre la necessitat que els ajuntament tinguin un model 
propi de finançament. 
 
Per tot això, el Grup Municipal de la Candidatura d’Unitat Popular, a instància de la 
Coordinadora Obrera Sindical (COS) demana al Ple de  
l’Ajuntament de Reus l’adopció dels següents ACORDS:  
 
 

1.- Instar al govern espanyol a derogar aquestes mesures econòmiques i a efectuar 
polítiques socials que aportin estabilitat i benestar per al conjunt dels i les 
treballadores de la nostra ciutat, dels Països Catalans i del conjunt de pobles que 
conformen l’Estat espanyol. 
 
2.- Emplaçar al govern de la Generalitat de Catalunya a que recolzi als i a les 
catalanes, rebutjant totalment les polítiques econòmiques i laborals que retallen 
l’Estat del benestar. 
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