22 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL CIUTADANS EN DEFENSA DELS
FUNCIONARIS I ALS TREBALLADORS I LES TREBALLADORES PÚBLIQUES.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots a favor [PSC, C’s i PP] i 8 en contra [SG i GEICV-EUiA] dels 27 regidors assistents, aprova la moció següent:
“Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya dels dies 6 i 7 de setembre, les forces
independentistes, van impulsar iniciatives polítiques i parlamentàries que es situen fora del
marc legal i democràtic, tramitant les lleis del Referèndum il·legal i la de transitorietat jurídica, i
que posteriorment han estat suspeses pel Tribunal Constitucional.
La tramitació va vulnerar els drets fonamentals del conjunt dels diputats, fonamentalment els
de la oposició, la Llei del Consell de Garanties Estatutàries, obviant el criteri del màxim òrgan
consultiu de la Generalitat, i el Reglament del Parlament, sense considerar les indicacions dels
propis lletrats del Parlament.
Aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a la responsabilitat
municipal i dels ajuntaments posant en una situació compromesa als funcionaris i treballadors
públics municipals i al servei de la Generalitat, forçant-los directa o indirectament a prendre
decisions que vulneren la legalitat vigent emparada a la Constitució Espanyola i a l´Estatut
d´Autonomia de Catalunya, així com suspensions cautelars dictats en l´exercici de les seves
competències pel Tribunal constitucional, amb el perill que aquest funcionaris i treballadors
públics puguin ser assenyalats o incorrin en responsabilitats penals.
Des dels ajuntaments, cal garantir el compliment de l´ordenament jurídic, i actuar sota el
principi que la defensa de l´Estat de Dret que és un deure que vincula tots els poders públics i
per tant tots els treballadors públics, i per tant s´han de respectar els deures del treballadors
públics regulats al Capítol VI del Títol III del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre,
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público,
sense excepció, i per tant cal mantenint-los al marge de la celebració del Referèndum il·legal
previst pel dia 1 d´octubre i de les actuacions que porta derivades.
Des de l´Ajuntament de Santa Coloma, cal reconèixer i garantir que la seva actuació quedarà
supeditada, sempre, al compliment del marc legal vigent, sota els principis de seguretat
jurídica, jerarquia normativa i lleialtat institucional.
Així mateix cal garantir la seguretat jurídica dels treballadors públics, recordant que la
Constitució Espanyola i l´Estatut d´Autonomia de Catalunya són les fonts del dret del nostre
ordenament jurídic i que tota norma ha de ser-hi compatible, sense que hi pugui haver cap
mena de dubte sobre quina norma cal aplicar en cada moment i situació. Així com a donar
recolzament als treballadors i les treballadores públiques en el compliment de les seves
funcions i front denúncies infundades.
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Manifestar el seu recolzament als treballadors i les treballadores públiques d´aquest
ajuntament denunciats en l´exercici de les seves funcions.
Segon - Mantenir el compromís de l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet a reconèixer
que una llei o norma anul·lada o suspesa pel Tribunal Constitucional no té vigència ni pot
emparar cap ordre ni actuació administrativa.
Tercer - Manifestar el recolzament de l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet als
treballadors i les treballadores públiques de les administracions locals i autonòmica, així com el
total respecte a la imparcialitat en el desenvolupament de les seves funcions.

Quart - Manifestar el recolzament als treballadors i les treballadores públiques pel compliment
de l´ordenament constitucional i estatutari.
Cinquè - Reafirmar el compromís de l´Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet amb la
legalitat vigent que emana de la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de Catalunya i
les institucions espanyoles i catalanes.
Sisè - Comunicar aquests acords a la Presidència de la Generalitat, al Govern de la
Generalitat, a la Mesa del Parlament de Catalunya, a la FMC i a la AMC.”

