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DANIEL TAMBO CALVO, secretari de l’Ajuntament del Prat de Llobregat
CERTIFICO:
Que el Ple Municipal d'aquest Ajuntament, en sessió ordinària del dia 01 de juny de 2016
va adoptar, entre d’altres, l’acord següent:
"10.- Moció per l'adopció a l'Ajuntament del salari mínim de mil euros.
La Plataforma ANEM A MIL és una iniciativa ciutadana que té com a objectiu aconseguir
un salari digne per a totes les persones que treballen al nostre país.
Denuncia que l’actual Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat pel govern espanyol en
655€, és insuficient per cobrir les despeses mínimes a les quals ha de fer front una
persona per poder viure a les ciutats catalanes.
Aquest SMI de 655€ és considerat injust per les institucions europees, que recomanen
augmentar-lo en més d’un terç, per tal de garantir un nivell de vida decorós als
treballadors i treballadores, i les seves famílies, tal i com exigeix l’article 4.1 de la Carta
Social Europea que recomana un salari mínim equivalent al 60% del salari mitjà del
territori. A Catalunya, el salari mig al 2015 va ser de 2.136,5 euros, segons dades del
INE difoses a mitjans de març. Això permetria a Catalunya tenir un salari mínim de
1.098,77 euros per 14 pagues d’acord amb la recomanació europea.
És alarmant la precarietat laboral actual: Una de cada cinc persones amb feina es troba
en situació de risc de pobresa (més de 637.000 catalanes i catalans, segons les darreres
estimacions oficials). El treball remunerat, sigui quin sigui, ha de permetre viure amb
dignitat.
Cal reduir les desigualtats salarials. Els sous de les ocupacions més ben remunerades són
gairebé un 400% més elevats que el de les ocupacions no qualificades. Necessitem un
món laboral més just, per aconseguir una societat més justa.
Per tot això, ANEM A MIL proposa que el salari mínim real a Catalunya sigui de MIL
EUROS mensuals a 14 pagues.
Un SM a mil euros de les persones treballadores amb un salari per sota d’aquest llindar,
reduint així la pobresa i la desigualtat.
Cal treballar en la generació d’incentius per la formació i en la millora de la productivitat
dels treballadors i treballadores. Amb un SM més alt augmentarà la capacitat de consum
i l’activitat econòmica. Així, s’assolirà una distribució de la renda més justa i una societat
més cohesionada.
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Un SM a mil euros comportarà un increment dels ingressos públics en concepte de rendes
del treball i de cotitzacions al sistema de seguretat social que han de servir per a
incentivar l’ocupació i el seu manteniment via bonificacions a la contractació per a
microempreses i pimes.
Amb el SM a mil euros s’impulsarà un canvi de model laboral i productiu al nostre país
sobre la base de salaris dignes per a tothom. Un impuls que cal iniciar ja des de l’acció
dels governs municipals de les ciutats en l’àmbit públic, i també en les negociacions
col·lectives en l’àmbit privat. Un impuls que ha de fer-se present en el procés de futur
que viu el nostre país, entre tots els agents socials, econòmics i polítics.
Per tots aquests motius, a proposta del grup d’Esquerra Republicana a l’Ajuntament del
Prat de Llobregat, que recull la iniciativa de la plataforma Anem a Mil, s’acorda:
Primer. Constatar que l’objectiu d’assegurar que els salaris del personal al servei de
l’Ajuntament del Prat de Llobregat no siguin inferior als 1.000 euros mensuals ja es
compleix actualment. Demanar que aquest objectiu es faci extensiu a tots els nivells de
l’Administració i, en especial, demanar el seu compliment al Govern de la Generalitat
Segon. L’Ajuntament informarà de les mesures adoptades per fer possibles aquests
objectius, i treballarà amb les empreses del municipi i les empreses que es presentin a
licitacions públiques per tal de millorar les condicions salarials dels treballadors i
treballadores amb sous més baixos per tendir al mínim de 1.000 euros. En aquest sentit,
estudiar i si s’escau adoptar les mesures normatives que incentivin les empreses
subcontractades o receptores de recursos municipals a adoptar el SM de 1.000€ entre el
seu personal contractat, sempre que sigui compatible amb altres mesures socials.
Tercer. Fer arribar aquest acord a l’associació Anem a Mil, al Govern de la Generalitat, a
tots els grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a l’Associació Catalana de
Municipis i Comarques, a la Federació de Municipis de Catalunya.
Sotmesa la proposta a votació:
APROVADA PER MAJORIA
A favor: 24
Grup municipal Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa: LUIS
TEJEDOR BALLESTEROS, PILAR ESLAVA HIGUERAS, RAFAEL DUARTE MOLINA,
MARGARITA GARCIA DOMINGUEZ, JOAQUIM BARTOLOME CAPDEVILA, SERGIO ALEGRE
CALERO, ALBA BOU JORDA, ANNA MARTIN CUELLO, DAVID VICIOSO ADRIA, ESTHER
GARCIA FERNANDEZ, LLUIS MIJOLER MARTINEZ
Grup municipal Socialista: JUAN PEDRO PEREZ CASTRO, MARTA MAYORDOMO
DESCALZO, ANA ISABEL FERNANDEZ ABAD, DEBORA GARCIA BARRIOS
Grup municipal del Partit Popular de Catalunya: MIGUEL ANGEL OCHOA OLIVA, JUDITH
FLORENSA MINGOTE
Grup municipal d'Esquerra Republicana: JORDI IBERN TORTOSA, NURIA SANAHUJA
COSTAFREDA
Grup municipal Agrupació de Electores Se Puede El Prat: SANDRA PATRICIA DAZA
PUENTE
Grup municipal Guanyem El Prat: CRISTINA SIMON MOLINA
Grup municipal de Convergència (CDC): INMACULADA LLOPIS CLIMENT
Regidors no adscrits: JOSE LOPEZ CASTRO, NORMAN MUÑOZ MADRIGAL
En contra: 0
S'abstenen: 1
Grup municipal Ciutadans - El Prat de Llobregat (C's): ANTONIO MIGUEL RUIZ REDONDO
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I perquè així consti i tingui els efectes escaients, lliuro aquest certificat.
El Prat de Llobregat
Vist i plau,
F_FIRMA_1

Signat electrònicament
per:
L'alcalde
Lluís Tejedor Ballesteros
06/06/2016 18:10

En dono fe
F_FIRMA_7

Signat electrònicament
per:
El secretari
Daniel Tambo Calvo
06/06/2016 15:16
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