DECRETS I RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA A RATIFICAR.
El Ple de l’Ajuntament va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals:
-

Decret núm. 15/12, de 17 de gener, pel qual es resol aprovar la certificació núm. 4 de l’obra
“Condicionament del camp municipal de futbol de Sant Pere de Riudebitlles per instal·lació de
gespa artificial”, d’import 85.871,62 €.

APROVACIÓ, SI ESCAU, RELACIONS DE BAIXES DE REBUTS EN VALORS QUE
FORMULA L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA DE LA DIPUTACIÓ DE
BARCELONA.
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Donada compte d’unes relacions de valors en rebuts a datar de l’Organisme de Gestió Tributària de la
Diputació de Barcelona, que són:
- Relació núm. 11031, de data 15 de desembre de 2011
- Relació núm. 12004, de data 1 de febrer de 2012
Total

147,29 €
34,65 €
-------------------------181,94 €

Atesa la documentació que acompanya l’Organisme de Gestió Tributària de la justificació de les
propostes de baixes; es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció del següent acord:
Primer.- Aprovar les relacions de valors en rebuts a datar de l’Organisme de Gestió Tributària, d’import
181,94 €, que es diu en l’exposició d’aquest acord.
Segon.- Manifestar que l’Ajuntament realitzarà la gestió recaptatòria individualitzada dels valors en
rebuts que es daten amb aquest acord, si fos el cas.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia i Tresorer per a la signatura de quants documents siguin necessaris per
aconseguir la finalitat proposada.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL COMPTE DE LA GESTIÓ RECAPTATÒRIA DE L’ANY
2011 QUE FORMULA L’ORGANISME DE GESTIÓ TRIBUTÀRIA.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup
Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, la següent proposta d’acord:
“Vist el Compte de la Gestió Recaptatòria realitzada per l’Organisme de Gestió Tributària durant
l’exercici 2011 i corresponent a les liquidacions d’ingrés per rebuts i liquidacions d’ingrés directe, així
com a certificacions de descobert de tributs i preus públics liquidats a l’Ens.

Havent-se verificat que els ingressos que es reflecteixen en el Compte coincideixen amb els fons
transferits a l’Ens.
Vista la relació nominativa de deutors que configura l’estat demostratiu dels drets a cobrar, com
estableix l’article 209.2 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aprovat per Reial
Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, i que importa les quanties següents:
Pendent de cobrament en període voluntari en data 31 de desembre de 2011.
Rebuts
Liquidacions

0,00 €
99.466,92 €

Pendent de cobrament en període executiu en data 31 de desembre de 2011.
Rebuts
Certificacions

323.232,72 €
670.244,41 €

Comprovat que l’aplicació de càrrecs, devolucions d’ingressos indeguts i compensacions a favor de
l’ORGT s’han practicat correctament.
Vist l’informe favorable de la intervenció d’aquest Ajuntament en relació al Compte de la Gestió
Recaptatòria de 2011 presentat per l’Organisme de Gestió Tributària.
Per tot això, es proposa a l’Ajuntament ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Compte de la Gestió Recaptatòria de 2011 presentat per l’Organisme de Gestió
Tributària, amb els resultats econòmics que figuren en el mateix, que es donen aquí per reproduïts.
Segon.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Organisme de Gestió Tributària.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia i al Tresorer per la signatura de quants documents siguin necessaris en
relació a l’acord adoptat.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI A SUBSCRIURE AMB L’ÀREA D’ATENCIÓ
A LES PERSONES DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I ELS AJUNTAMENTS DE
SANT QUINTÍ DE MEDIONA, MEDIONA, TORRELAVIT I SANT PERE DE
RIUDEBITLLES, PER AL DESENVOLUPAMENT D’UN PROJECTE DE
DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del
Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la següent proposta d’acord:
“Vist el projecte de conveni a subscriure entre l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de
Barcelona i els Ajuntaments de Sant Quintí de Mediona, Mediona, Torrelavit i Sant Pere de Riudebitlles,
per al desenvolupament d’un projecte de dinamització de la gent gran.

Atès la voluntat de l’Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles, de promoure aquesta iniciativa que té
incidències en la comunitat veïnal; per tot això, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni a subscriure amb l’Àrea d’Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i els Ajuntaments de Sant Quintí de Mediona, Mediona, Torrelavit i Sant Pere
de Riudebitlles, per al desenvolupament d’un projecte de dinamització de la gent gran.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia per a la plena execució de l’acord adoptat i, específicament per a la
signatura dels documents que siguin necessaris.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES I L’INSTITUT D’ESTUDIS
PENEDESENCS.
Es va aprovar, per assentiment de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Vist el projecte de conveni a subscriure amb l’Institut d’Estudis Penedesencs, per tal de donar suport i
contribuir a la consolidació de les diverses activitats de les entitats que treballen al municipi en el camp
de la cultura treballant en la difusió i estudi de la cultura en l’àmbit penedesenc en general i en el
d’aquest municipi en particular.
Considerant necessari i oportú la signatura d’aquest conveni, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni a signar amb l’Institut d’Estudis Penedesencs, per donar suport
i contribuir a la consolidació de les diverses activitats de les entitats que treballen al nostre municipi en
el camp de la cultura i té un cost de 300,00 €, segons conveni annex a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Aplicar la despesa a la partida corresponent del pressupost vigent de l’entitat, la qual cosa
significa la seva autorització.
Tercer.- Facultar a l’Alcaldia o Regidor a qui es delegui per a la signatura d’aquest conveni.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DEL CONVENI DE CESSIÓ D’ÚS DEL CAMP DE FUTBOL
MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIUDEBITLLES A L’AJUNTAMENT DE CABRERA
D’ANOIA.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del
Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la següent proposta d’acord:
“Vist el projecte de conveni a subscriure amb l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, per tal de cedir l’ús
temporal del camp de futbol municipal, a fi i efecte que la Unió Esportiva de Cabrera d’Anoia pugui
entrenar-se i jugar partits de futbol.

Considerant necessari i oportú la signatura d’aquest conveni, es proposa a l’Ajuntament Ple l’adopció
del següent acord:
Primer.- Aprovar el projecte de conveni a signar amb l’Ajuntament de Cabrera d’Anoia, per tal de cedir
l’ús temporal del camp de futbol municipal, segons conveni annex a aquesta proposta d’acord.
Segon.- Facultar a l’Alcaldia o Regidor a qui es delegui per a la signatura d’aquest conveni.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE SOL·LICITUD DE SUBVENCIÓ PEL PROJECTE
“REHABILITACIÓ DEL PALAU MARQUESOS DE LLIÓ”, DINS DEL PROGRAMA
OPERATIU FEDER CATALUNYA 2007-2013, EIXOS 2 I 4, PER A LA
CONVOCATÒRIA 2007-2014.
Es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups municipals, la següent proposta d’acord:
“Vist l’Ordre 8/2012, de data 26 de gener, del Departament de Governació i Relacions Institucionals de
la Generalitat de Catalunya, per la qual s’aproven les bases reguladores per seleccionar operacions
dels ens locals susceptibles de cofinançament pel FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, i s’obre la
convocatòria per presentar sol·licituds.
Vist que aquest Ajuntament disposa de l’edifici del Palau Marquesos de Llió que s’ha de rehabilitar i pel
que es disposa d’un estudi tècnic per a concórrer a aquesta subvenció que té un cost de 649.000,00 €,
que suposa que aquest immoble es posi a l’ús dels vilatans.
Vist que en cap cas els beneficiaris podran presentar més d’una sol·licitud per convocatòria; que els
projectes a presentar han de tenir una despesa subvencionable mínima de 200.000,00 € i màxima de
1.000.000,00 € i que la subvenció mínima per atorgar per projecte serà de 100.000,00 €.
Tenint en compte que l’equip de govern, així com també la resta de membres de la Corporació desitgen
portar a terme la rehabilitació de l’edifici esmentat, que ha estat palesa en diferents sessions plenàries;
per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la sol·licitud d’una subvenció per import de 324.500,00 € dins de la convocatòria del
programa operatiu FEDER Catalunya 2007-2013, eixos 2 i 4, per a la convocatòria 2007-2014, pel
projecte “Rehabilitació del Palau Marquesos de Llió”, que té la següent proposta de distribució de
finançament:
Cost del projecte:
Subvenció a càrrec del FEDER (50%):
Crèdits, fons propis i/o altres subvencions compatibles:

649.000,00 €
324.500,00 €
324.500,00 €

Segon.- Formalitzar aquesta sol·licitud davant el Departament de Governació i Relacions Institucionals
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant la plataforma de l’EACAT.
Tercer.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

APROVACIÓ, SI ESCAU, DE L’ADHESIÓ AL PLA EXTRAORDINARI D’ASSISTÈNCIA
FINANCERA LOCAL DE LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de CiU, del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del
Grup Municipal d’ERC-AM i l’abstenció del Grup Municipal de MP-CUP, la següent proposta d’acord:
“L’actual crisis econòmica ha provocat que les entitats locals pateixin les seves conseqüències tot i
ocasionant-los importants problemes de líquid en les seves tresoreries, situació que ha estat estesa a la
Generalitat de Catalunya i, específicament, a les obligacions reconegudes per aquesta envers els ens
locals i que, avui per avui, estan pendents de pagament “sine die”.
En aquest sentit, la Diputació de Barcelona, en sessions plenàries dels dies 8 i 14 de març de 2012, ha
aprovat, d’una banda, un conveni a subscriure amb la Generalitat de Catalunya i, d’altra, la relació dels
deutes vigents de la Generalitat de Catalunya vers als ajuntaments que s’inclouen dins d’aquest Pla, en
el que es troba aquest Ajuntament, entre d’altres, amb la subvenció de la Llar d'Infants Municipal "El
Patufet" del curs 2010-2011 i Fons de Cooperació Local de Catalunya de l’any 2011, que en referència
a Sant Pere puja la quantitat global de 147.481,21 €.
Per tot això, es proposa a l'Ajuntament Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Que l’Ajuntament s’adhereix al Conveni subscrit entre la Generalitat de Catalunya i les
diputacions de Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i
la Federació Catalana de Municipis de Catalunya, publicat al BOPB de data 15 de març de 2012, amb
què s’estableix el Pla d’Assistència Financera Local.
Segon.- Que d’acord amb el que es preveu en l’esmentat Conveni, sol·licita a la Diputació de
Barcelona un pagament per import de 147.481,21 €, per compte dels crèdits que aquest Ajuntament té
enfront la Generalitat de Catalunya que es relacionen tot seguit:
Data
Núm. doc. Centre gestor
Partida pressup.
document financ.
26.10.2011 1000322992 EN0704-Secr.Polítiques
D/460000100/4250/0000
Educatives
17.11.2011 1000365346 EN0119-Gab. i SG
D/460000700/421A/0000
d’Ensenyament
02.12.2011 1000405564 IU12-Dir.Gral.Energia, Mines D/760000100/6310/0000
29.11.2011 1000393715 IT06-Dir.Gral.Protecció Civil D/460000100/2250/0000
14.04.2011 1000091281 IT06-Dir.Gral.Protecció Civil D/460000100/2250/2010
20.12.2011 1000459508 IT06-Dir.Gral.Protecció Civil D/460000100/2250/2010
09.06.2011 1000161345 AG07-Dir.Gral.Medi Natural D/460000100/5510/0012
21.06.2011 1000175347 AG07-Dir.Gral.Medi Natural

D/760000100/5510/0012

17.11.2011 1000366188 BE09-Dir.Gral.Joventut
17.10.2011 1000305424 BE09-Dir.Gral.Joventut
24.10.2011 1000326270 GO03-Dir.Gral.d’Adm.Local

D/460000100/3210/0000
D/760000100/3210/0000
D/460000300/7110/0000

24.10.2011 1000331781 GO03-Dir.Gral.d’Adm.Local

D/460000300/7110/0000

Descr. programa
Beques i ajuts a l’estudi
Educació general

Import Net
2.788,00 €
88.000,00 €

Energia
4.500,00 €
Protecció civil
281,25 €
Protecció civil
941,25 €
Protecció civil
313,75 €
Protecció i conservació
1.118,50 €
del medi natural
Protecció i conservació
150,00 €
del medi natural
Serveis a la joventut
3.335,20 €
Serveis a la joventut
175,00 €
Suport financer de la 40.733,02 €
GC als ens locals
Suport financer de la
5.145,24 €
GC als ens locals
TOTAL
147.481,21 €

Tercer.- Que, en contraprestació pel pagament de l’import sol·licitat, l’Ajuntament transmet els drets de
cobrament dels esmentats crèdits a favor de la Diputació de Barcelona, de forma que, per quedar
alliberada del deute, la Generalitat de Catalunya els haurà de fer efectius directament a aquesta
Diputació.
Quart.- Que l’Ajuntament destinarà les quantitats obtingudes del Pla Extraordinari d’Assistència
Financera Local exclusivament a satisfer despeses de personal de la Corporació i deutes d’aquesta
amb contractistes, concessionaris i altres proveïdors.
Cinquè.- Que, per tal de garantir el compliment del que s’estableix en la Base 8.1 de les d’execució del
Pla únic d’obres i serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2008-2012, l’Ajuntament sol·licita que
l’import que correspongui a subvencions del referit PUOSC, si n’hi ha, sigui ingressat al compte bancari
del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, que actua com a entitat col·laboradora de la Generalitat en la
gestió d’aquestes subvencions.
Sisè.- Facultar a l'Alcaldia per a la plena execució dels acords adoptats.”

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, PER LA SOBIRANIA
NACIONAL I PER ABOLIR LA MONARQUIA ESPANYOLA.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal d’ERC-AM i del Grup Municipal de MP-CUP, i
l’abstenció del Grup Municipal de CiU i els vots en contra del Grup Municipal de PSC-PM-GIR i, la
següent moció:
“Joan Carles I fou proclamat Rei d’Espanya el 22 de novembre de 1975, succeint al dictador Franco
com a Cap de l’Estat espanyol. Prèviament havia jurat ‘los principios fundamentales del Movimiento’,
principis fonamentals de la dictadura franquista, dues vegades: el 22 de juliol del 1969 i sis anys
després amb Franco ja mort. En tots dos casos va jurar lleialtat al principis fonamentals del ‘Movimiento
Nacional’ i en el jurament de l’any 1969 va dir: ‘Recibo de su Excelencia, el Jefe del Estado y
Generalísimo Franco, la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936’, acceptant, conseqüentment,
la sublevació colpista en contra de la legitima democràcia republicana, que va provocar la mort de més
d’un milió de persones, l’exili de moltíssimes més persones, la posterior duríssima repressió que va
durar 40 anys i les execucions sumaries que van assassinar, entre d’altres, al President Lluís
Companys. D’aquest juraments no es coneix la seva renúncia.
Però la monarquia espanyola està desfasada també per molts altres motius, dels quals en podem citar:
•

El Cap de l’Estat espanyol és un militar, ja que correspon al rei el comandament suprem de les
Forces Armades.

•

La persona del Rei és inviolable i no està subjecte a responsabilitat.

•

El càrrec de rei és hereditari i vitalici i, per tant, no està subjecte a les normes més elementals
de la democràcia, ni està sotmès a la sobirania popular, principi màxim de les democràcies
modernes.

•

El càrrec de rei contravé les lleis d’igualtat, atès que només pot ser reemplaçat per un
descendent mascle.

•

No es pot efectuar cap control sobre els diners que lliuren els ciutadans, mitjançant els
Pressuposts Generals de l’Estat espanyol, al Rei ni a la seva família.

Tot això situa al Rei i els seus hereus per sobre de la ciutadania, preservant privilegis anacrònics,
sobretot en temps de crisi econòmica, i, per tant, contrari al principi universal d’igualtat de tots els
homes davant la llei.
Atès que la nació catalana viu sotmesa des de fa 300 anys a l’ocupació militar per part de la monarquia
borbònica. Una ocupació militar que va començar amb el rei Felipe V, IV pels catalans.
Atès que St. Pere de Riudebitlles és un municipi integrat per persones que creuen en els principis de la
democràcia, on la sobirania popular i la igualtat entre les persones constitueixen dos dels seus
fonaments bàsics.
Atès que l’ajuntament de St. Pere de Riudebitlles desitja contribuir en l’increment del nivell democràtic
tant a la nostra vila com a la resta dels Països Catalans.
Atès que St. Pere de Riudebitlles, mitjançant la consulta sobre la independència del 25 d'abril del 2010,
ja va expressar la seva voluntat de crear un estat català lliure, sobirà i republicà, integrat en la Unió
Europea.
Atès que el Consistori va aprovar iniciar les actuacions per constituir l’Associació de Municipis per la
Independència.
Davant dels motius expressats, des de Més Poble - CUP demanem al ple de l’ajuntament de St. Pere
de Riudebitlles, el compliment dels següents acords:
1. Per la defensa de la democràcia al nostre país, expressar la voluntat de St. Pere de
Riudebitlles de viure en una societat plenament lliure, on es respecti la sobirania popular i la
igualtat entre ciutadans/es.
2. Expressar la nostra voluntat de mantenir les institucions municipals sense símbols monàrquics,
mostrant el nostre rebuig a la monarquia espanyola.
3. Sol·licitar al Parlament de Catalunya que iniciï els tràmits necessaris per presentar una
proposició de llei al Congrés espanyol de reforma de la Constitució espanyola que contempli
l’abolició de la monarquia i permeti iniciar un procés de separació de la nació catalana i de
qualsevol altre nació de l’estat espanyol.
4. Instar al Parlament de Catalunya, en cas que la reforma constitucional sigui denegada per les
Corts Espanyoles, a iniciar i preparar el tràmits necessaris per donar compliment a les
aspiracions expressades, mitjançant la convocatòria d’un referèndum d’independència.”

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, PER DENUNCIAR LES
DARRERES MESURES D'”AUSTERITAT” DEL GOVERN ESPANYOL, CONTRA ELS
DRETS SOCIALS I LABORALS BÀSICS.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Grup Municipal d’ERC-AM,
del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de CiU, la següent moció:
“EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
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 que
ací representem.
Mesures com:
-

L'increment en mitja hora diària 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 vila acabaran
pagant una crisi sistèmica que no han provocat, essent els veritables culpables recompensats
abastament amb sous del tot escandalosos, com els 2,3 milions d'euros anuals de Rodrigo Rato al
capdavant de Bankia, els 1,6 milions d'euros anuals del ja ex-president del Banc José Luis Olivas, o els
1,55 milions d'euros del president de Catalunya Banc, Adolf Todó.
MOCIÓ:
Per tot això:
Un. L'Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles reunit en sessió plenària, insta al Govern espanyol a
derogar aquestes mesures econòmiques i l'emplaça a efectuar polítiques socials que aporten estabilitat
i benestar per al conjunt dels i les ciutadanes de la nostra ciutat, dels Països Catalans, i tot l'Estat
espanyol.
Dos. L'Ajuntament de St. Pere de Riudebitlles reunit en sessió plenària, emplaça al Govern de la
Generalitat de Catalunya / Generalitat Valenciana / Govern Balear a que recolze els i les ciutadanes de
Catalunya / País Valencià / Illes, rebutjant totalment les polítiques econòmiques i laborals que retallen
l'Estat del Benestar.“

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DE MP-CUP, EN DEFENSA DELS
DRETS DELS TREBALLADORS/ES, L’OCUPACIÓ I EN CONTRA LA REFORMA
LABORAL.
Es va aprovar amb els vots a favor del Grup Municipal de PSC-PM-GIR, del Grup Municipal d’ERC-AM,
del Grup Municipal de MP-CUP i l’abstenció del Grup Municipal de CiU, la següent moció:
“1. Que el passat 10 de desembre el Govern Espanyol anunciava una nova reforma laboral que ha
promogut i aprovat en la forma de decret llei en el BOE núm. 36 del dissabte 11 de febrer de 2012 (i
esmenats alguns errors en el BOE núm. 42 del dissabte 18 de febrer) i que ha entrat en vigor el
diumenge 12 de febrer.
2. Que l’aprovació de l’esmentat decret llei suposa un canvi molt profund en aspectes essencials de la
legislació laboral menys de tres mesos després de les darreres eleccions parlamentàries a l’Estat
espanyol sense que el partit que ha accedit al govern espanyol les hagués anunciat en el seu programa
electoral i, en conseqüència, haguessin pogut ser objecte de debat polític previ.
3. Que aquesta reforma ha rebut el rebuig unànime de totes les organitzacions sindicals, rebuig que ha
estat recolzat de manera massiva al carrer el diumenge 19 de febrer entre d’altres dates.
4. Que aquesta reforma lesiona greument un ampli ventall de drets laborals de la majoria de
treballadors/es en promoure, entre d’altres, les següents mesures:
1.Mesures per a facilitar l’acomiadament (quan les xifres d’atur superen el 20% de la població activa a
la majoria de comarques del nostre país)
1.La reducció de 45 a 35 dies i d’un màxim de 42 a 24 mensualitats de la indemnització per
acomiadament improcedent.
2.L’ampliació de les causes d’acomiadament objectiu amb indemnització de 20 dies per
any treballat.
3.La possibilitat, en les empreses amb menys de 50 de treballadors/es de rescindir
contractes indefinits sense cap tipus d’indemnització dins del primer any.
4.L’eliminació de l’autorització prèvia de l’administració en l’execució dels ERO, fet que en
farà l’aplicació més fàcil i en dificultarà el control públic.
2.Mesures que incrementen la inseguretat en les relacions laborals i ataquen el dret a la
negociació col·lectiva
1.Permet a les ETT actuar com agències de col·locació com ho fa com ho fa el Servei
d’Ocupació de Catalunya (SOC) i per tant entrant en competència directe a les
atribucions que té l’organisme autonòmic.
2.Es facilita a l’empresa flexibilitzar les jornades laborals, horaris i les tasques a realitzar.
3.Es degrada el paper dels convenis col·lectius, facilitant el seu incompliment per part de
les empreses i potenciant la relació individual entre el treballador/a i l’empresa.
3.Es facilita que les empreses públiques puguin modificar les condicions laborals dels seus
treballadors/es i efectuar reduccions de plantilla via ERO’s.

5. Que aquesta reforma, segons el parer de molts/es economistes de reconeguda vàlua, serà inoperant
de cara a crear ocupació i a estimular un creixement econòmic que beneficiï a les classes populars i al
conjunt de la ciutadania com, de fet, també ho va ser la reforma de l’any 2010.
PROPOSEM:
Atès que la reforma laboral promoguda pel decret llei de 11 de febrer de 2012 suposa una degradació
de les condicions laborals de la majoria de la població, tant pel que fa a la qualitat dels seus contractes
laborals com a la seva seguretat com a treballadors/es.
Atès que les mesures proposades no ataquen d’arrel les causes de la preocupant situació de crisi
econòmica que viu el nostre país, com són les pràctiques financeres especulatives dels darrers vint
anys o una activitat econòmica excessivament depenent de la construcció.
Atès que l’administració local és competent en les condicions laborals dels treballadors municipals, de
les empreses vinculades, participades i concertades a aquest ajuntament, així com de les que
cobreixen via concessió serveis municipals.
Per tot l’exposat, Més Poble - Candidatura d’Unitat Popular proposa que el Ple adopti els següents,
ACORDS DEL PLE:
Primer.- Manifestar públicament el rebuig a la reforma laboral decretada unilateralment pel govern
espanyol.
Segon.- Donar suport a les mobilitzacions socials i ciutadanes en defensa dels drets laborals i els
serveis públics que s’organitzin a la comarca.
Tercer.- Fer arribar aquesta declaració al govern de la Generalitat de Catalunya i al govern de l’Estat
espanyol, instant a aquest darrer a derogar-la.
Quart.- Que es reconegui el nostre dret com a catalans a dotar-nos del model de relacions laborals que
pugui garantir al mateix temps tant els drets de les persones treballadores, des d'un punt de vista
individual i col·lectiu, com una política productiva i industrial al servei de les necessitats d'aquest poble.
Cinquè.- Adoptar el compromís de no aplicar els punts del decret llei que habiliten a les administracions
per acomiadar treballadors/es i, en determinats supòsits, aplicar mesures de flexibilitat interna.”

