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AL lLTRE. AYUNTAMfENTO DE CALAFELL. 

Al A Afcafdía 

Yo, Jase Manuel Tejedor Gonzá[ez, Portavoz el Grupo Municipal CtUTADANS
CIUDADANOS, de este Ayuntamiento, EXPONGO: 

Que al amparo de lo previsto en el Reglamento Orgánico Municipal, presento, para su 
debate y votación en la próxima sesión ordinaria que celebre el Pleno de esta 
Corporación, la siguiente 

l\fiOCION 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS (Cs) A L'AJUNTAMENT DE 
CALAFELL EN DEFENSA DELS FUNCIONARIS I TREBALLADORS PÚBLICS 
MUNICIPALS 

EXPOS!CIÓ DE MOnus

Durant les sessions al Ple del Parlament de Catalunya deis dies 6 i 7 de setembre, les 
forces independentistes, tot i no disposar d'una majoria social, van impulsar iniciatives 
polítiques i parlamentaries que es situen fora del marc legal i democratic, vulnerant els 
drets fonamentals del conjunt deis diputats, fonamentalment els de la oposició, del 
Consell de Garanties Estatutaries, obvian! el criteri del maxim órgan consultiu de la 
Generalitat, del Reglament del Parlament, deis propis lletrats de la institució i del 

- -� 
conjunt de les própfésinsfitucions catalanes:-1:Jrre-slleis�tals-com la del Referéndum-- - - -
il·legal i la de transitorietat jurídica, i que posteriorment han esta! suspeses pe! Tribunal 
Constitucional. 

Toles aquestes iniciatives polítiques il·legals han estat derivades en gran part a .la 
responsabilitat municipal i deis ajuntaments posarit en una situació compromesa als 
funcionaris i treballadors públics municipals, fori;:ant-los directa o indirectament a 
prendre decisions que vulneren la legalitat vigent reglamentada en la Constítució 
Espanyola í en l'Estatut d'Autonomía de Catalunya, i amb el períll que aquest 
funcionaris í treballadors públícs puguín ser assenyalats. 

Des deis ajuntaments, cal garantir el compliment de l'ordenament jurídic í actuar sota 
el príncipi que la defensa de l'Estat de Dret és un deure que vincula tots els poders 
públics i per tant tots els treballadors públics, sense excepció, mantenint-los al marge 
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