
Entesa per Sabadell 

NI RETALLADES DE SOUS,  NI ACOMIADAMENTS 
L’Entesa per Sabadell no accepta que la mala gestió del govern del PSC l’acabin pagant 

els treballadors i treballadores municipals 

Davant l’intent del govern municipal d’aplicar el Pla d’Ajust en base la retallada del 4,5 % del sou dels empleats municipals o 
d’acomiadaments, l’Entesa per Sabadell manifesta:   

• És inacceptable voler resoldre els problemes econòmics de l’Ajuntament amb una nova retallada dels sous dels empleats  municipals o 
 amb l’amenaça de més acomiadaments. 

•  És inadmissible que el govern pretengui solucionar la manca de recursos traspassant la responsabilitat als treballadors i treballadores, 
 mitjançant el xantatge i la divisió laboral. 

•   Les dificultats econòmiques de l’Ajuntament, i el consegüent Pla d’Ajust, són conseqüència de molts anys de mala gestió econòmica i 
 de malbaratament del diner públic en despeses innecessàries que han practicat els governs encapçalats per Manuel Bustos . 

•  És del tot reprovable que el govern no opti per altres mesures, com la reducció de les retribucions dels càrrecs polítics, l’eliminació dels 
 càrrecs de confiança i de tots els privilegis dels càrrecs polítics i de confiança, així com l’eliminació de despeses del tot innecessàries 
 com el complex esportiu Olimpia, reportatges propagandístics al web municipal al servei de l’alcalde, camps de gespa artificial, etc. 

•  La més enèrgica denúncia a l’opacitat i al cinisme practicat pel govern del PSC, que mentre a la Comissió Informativa d'Economia 
 i Serveis Centrals de dimarts dia 29 la regidora portaveu del Grup Municipal d’Entesa per Sabadell preguntava quines eren les 
 mesures concretes del Pla d’Ajust, el Regidor d’Economia, Ramon Burguès, negava qualsevol concreció de les mesures  afegint que 
 no hi havia res a explicar.  Quan, poc després diferents caps de servei comunicaven al personal dels seus respectius àmbits la 
 possible rebaixa de sou d’un 4,5 %, com a condició per evitar l’acomiadament de personal interí. 

•  L’Entesa per Sabadell s’oposarà, tal i com s’ha vingut oposant, a qualsevol intent de fer pagar a la plantilla municipal i a la ciutat les 
 conseqüències de la mala gestió econòmica dels diferents governs municipal i donarà suport a totes aquelles expressions de rebuig 
 per part dels i les treballadores de l'Ajuntament a aquestes  mesures de l'equip de govern. 
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