Ple ordinari
30 de juliol de 2019

Ajuntament
Sant Pere de Ribes

18.1. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP, per garantir el desplegament de la
Llei 13/2015, del 9 de juliol, d’ordenació del sistema d’ocupació i del servei públic
d’ocupació de Catalunya.
El proppassat dia 14 de juny es va publicar un edicte pel qual se sotmet a informació pública el
Projecte de decret de desplegament de la Llei 13/2015, del 9 de juliol, d'ordenació del sistema
d'ocupació i del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya, en l'àmbit de la concertació territorial,
obrint 15 dies hàbils per donar participació als interessats.
És notori, i així s'assenyala en la mateixa proposta de decret en exposició, que els ajuntaments
i les altres entitats locals de Catalunya han de jugar un paper central en l'àmbit de la
concertació territorial, i d'ençà els 4 anys de la promulgació de la Llei han vingut reclamant
aquest desplegament, que volem en primer lloc saludar amb satisfacció, en la mesura que
permetran desenvolupar estratègies i actuacions que en els darrers temps s'han anat treballant
amb els diferents agents socioeconòmics.
No obstant !'anterior, el moment en que s'ha produït aquesta publicació és particularment
desafortunat: el dia abans de la constitució de les Corporacions Locals (Consells Comarcals i
Diputacions encara no estan ni constituïts) i a l'inici d'un termini d'un més que tenen els
municipis per organitzar els seu govern i forma de gestió. El termini d'exposició és, al capdavall,
totalment incompatible amb l'exercici rigorós de les potestats municipals.
És per aquest motiu, i atenent a allò que disposa l'article 3.1.e) de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre,
de Regim Jurídic del Sector Públic, quan situa la confiança legítima i la lleialtat institucional com
un dels principis generals a respectar per les administracions públiques, que aquest grup
municipal presenta els següents acords per a la seva aprovació en aquest ple:
ACORDS:
1.Demanar que d'ofici ampliïn en dos mesos el termini d'exposició de l'esmentat edicte i
permetin així que, de forma explícita, els municipis i altres entitats locals de Catalunya puguin
participar com mereixen aquest procés de desplegament.
2.Traslladar els acords a la Mesa del Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a l'Associació de Municipis de Catalunya, i als principals
sindicats del país: UGT i CCOO.
Sotmesa la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva aprovació per dinou vots a
favor: Dotze del PSC-CP, cinc de Construïm, un de Fem Poble i un de Ciudadanos. S’abstenen
els dos regidors d’ERC.

Ajuntament Sant Pere de Ribes
Plaça de la Vila, 1 - 08810 – Ribes / Plaça de la Vinya d’en Petaca, 1 – 08812 Les Roquetes
Tel. 93 896 73 00 (ext. 1) - Fax 93 896 73 01 - A/e: ajuntament@santperederibes.cat
http://w w w.santperederibes.cat
L’Ajuntament de Sant Pere de Ribes compleix amb el que estableix la Llei 15/1999 de Protecció de Dades.
Per a més informació adreceu-vos a http://www.santperederibes.cat o directament a l’Ajuntament.

