Ple ordinari
27 de febrer de 2018
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

8.6. Moció que presenta UM9 per la revisió i millora de les condicions laborals dels i les
treballadores de les empreses externes i concessionàries que presten serveis per
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes.
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes té nombrosos serveis contractats a empreses externes, que
en nom d'aquest mantenen una relació amb la ciutadania, atenent i responent a les seves
demandes i necessitats i a les de les pròpia estructura i infraestructura de l'Ajuntament.
Aquests contractes tenen un impacte econòmic molt important en les finances municipals i en el
pressupost ordinari, i alhora el treball d'aquestes empreses tenen una importància cabdal en la
imatge de l'Ajuntament i deis serveis que presta.
En diverses ocasions aquest municipi s'ha manifestat favorable a la defensa dels drets laborals i
socials dels i les treballadores, i ha assumit la funció de garantir l'adequació i millora d'aquestes
condicions dels treballadors públics. En aquest sentit, tot i que la vinculació contractual no es
directa, entenem que aquest Ajuntament té un deure ètic amb els i les treballadores d'aquestes
empreses externes i contractades que de forma regular i permanent treballem amb i per
l'Ajuntament.
Som coneixedors que diverses empreses que treballen per aquest Ajuntament no estan complint
amb les seves obligacions pel que fa a les relacions laborals, i que les condicions que tenen
aquests treballadors no s'adeqüen amb les que aquest Ajuntament diu estar compromès.
Des de la complexitat d'aquestes situacions, entenem que es obligació de la nostra administració
fer el seguiment i control del compliment i l'adequació dels compromisos que les empreses
externes assumeixen amb aquest Ajuntament. Garantir unes condicions laborals dignes dels i
les treballadores ha de ser una obligació per mantenir la relació contractual.
Per tot això, proposem acords:
1. Que l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes realitzi un informe extens sobre la situació contractual
i les condicions laborals dels i les treballadores que d'una forma directa o indirecta treballen per
aquest ajuntament mitjançant empreses externes, concessionàries o subcontractades.
2. Que s'adoptin totes les mesures necessàries per tal de corregir qualsevol situació que no
compleixi amb les condicions laborals que entenem que son mínimes, exigint el compliment
d'aquestes a les empreses externes, i valorant la possibilitat de rescindir contractes amb aquelles
empreses que no estiguin disposades a complir-ho.
3. La inclusió en els plecs de clàusules i contractacions la exigència de compliment amb unes
condicions laborals i de treball dignes.
Explica la moció el regidor, Sr. Tomàs Carandell Baruzzi.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per unanimitat
dels dinou membres presents dels vint-i-un que la composen.

