Ple ordinari
19 de juny de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

16.3.Moció que presenta PDeCAT-VIA per reclamar la derogació del Decret que facilita la
fuga d’empreses a la qual s’adhereix ERC.
El passat 6 d'octubre de 2017, el govern espanyol aprovava amb urgència el reial decret-llei
15/2017. L'efecte consistia en una modificació de l'article 285.2 de la llei de societats de capital
per tal que les empreses poguessin canviar la seu social de forma ràpida i sense necessitat que
aquesta decisió fos adoptada per la junta d'accionistes, fet que alentiria aquest trasllat, i només
fas necessària l'aprovació del consell d'administració.
Aquesta mesura, adoptada pel govern del Partit Popular amb el suport polític de PSOE i
Ciutadans pocs dies després del referèndum d'autodeterminació de l'1 d'octubre, va suposar un
atac al teixit empresarial i industrial català. Paral·lelament, es pretenia alimentar el debat de la
inestabilitat econòmica a Catalunya afavorint i facilitant que les empreses traslladessin les seves
seus socials fora del país i de pas, llançar el missatge que l'independentisme genera pobresa.
A la practica, però, només unes 2.600 empreses de les més de 600.000 que hi ha registrades a
Catalunya van traslladar la seva seu social, però en cap cas els centres de producció ni les seus
centrals. L'impacte econòmic, per tant, va ser mínim i l'únic que es pretenia era difondre el discurs
de la por per perjudicar un moviment polític que sempre s'ha mostrat democràtic, cívic i pacífic.
També es van donar a conèixer, durant aquells dies, que algunes d'aquestes empreses havien
rebut pressions polítiques per tal de forçar que hi hagués una fuga massiva d'empreses fora de
Catalunya.
Ara, el nou govern del PSOE, malgrat que va donar suport a aquest decret, té l'oportunitat política
d'emprendre el camí del desgreuge i d'aturar la persecució política contra Catalunya, derogant el
decret 15/2017 i tancant el fals debat de inestabilitat econòmica a Catalunya, que ha demostrat
en els darrers mesos que encapçala la reducció d'atur a l'Estat espanyol i que segueix sent un
pol d'atracció d'inversions.
El grup municipal de PDeCAT-ViA a l'ajuntament de Sant Pere de Ribes proposa al ple de la
corporació l'adopció dels següents acords:
PRIMER. Demanar al govern de l'Estat espanyol la immediata derogació del decret 15/2017 que
facilita la fuga d'empreses fora de Catalunya.
SEGON. Denunciar la persecució política del moviment independentista i l'intent de difondre
un discurs de la por a la inestabilitat econòmica.
TERCER. Fer arribar aquest acord al govern de l'Estat espanyol i als grups parlamentaris
del Congrés deis Diputats.
Explica i defensa la moció Esther Morales Miguel.
Es produeix un debat
I sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per onze vots a
favor: Quatre del PDeCAT-VIA, quatre d’UM9-CUP, dos de Fem Poble i un d’ERC. Vota en contra
el regidor del PPC, s’abstenen els set regidors del PSC.

