
 

MOCIÓ PER A INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A RATIFICAR LA CARTA 

SOCIAL EUROPEA 

 
En Josep Lluís galarza i Planes, com a portaveu del Grup Municipal Compromís de 

l'Ajuntament de Massamagrell, presenta la següent moció per a la seua consideració, 

debat i aprovació al Ple de l'Ajuntament de Massamagrell 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

Actualment seguim patint els efectes d'una crisi econòmica la conseqüència de la qual 

més directa ha sigut la reducció de la despesa pública i, per tant, una completa 

disponibilitat sobre els drets socials. L'educació, els serveis socials, la sanitat, drets 

essencials per a garantir la dignitat de les persones, s'han vist reduïts i, fins i tot, 

anul·lats; tot açò, malgrat l'establit en l'article 10, 1r de la nostra Constitució, disposa el 

següent: "La dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inherents, el lliure 

desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altre són 

fonament de l'ordre polític i de la pau social". Totes estes polítiques de reducció de la 

despesa pública han vingut dictades per la Unió Europea per a intentar evitar una 

intervenció del nostre sistema financer, malgrat que alguns dirigents ho hagen volgut 

negar.  

El Consell d'Europa, hui més que mai, representa una organització internacional 

necessària per a frenar l'esdevenir mercantilista de la Unió Europea. Les seues bases 

fundacionals, la defensa dels drets humans i la promoció dels principis democràtics i 

de l'Estat de Dret, han de custodiar el camí cap al qual es dirigixen els Estats membres 

de la Unió Europea, acuitats per l'auge de l'extrema dreta, per polítiques poc tendents 

a la salvaguarda de la dignitat de la persona i per un descontent generalitzat que està 

provocant un deriva del projecte europeu, portant-lo cap al seu enfonsament. 

Del Consell d'Europa ens han arribat dues normes fonamentals: el Conveni Europeu 

de Drets Humans i la Carta Social Europea, ambdues ratificades per Espanya i 

d'obligat compliment. En temps de crisi econòmica, amb una taxa de pobresa 



vergonyant per a un estat com Espanya (sense esmentar la taxa de pobresa infantil), 

la Carta Social Europea ha de ser reivindicada en tota la seua amplitud i, així mateix, 

ha de ser aplicada i respectada pels poders públics. Segons l'Informe FOESSA de 

2016, el risc de pobresa, hi situa a la Comunitat Valenciana entre les regions que pitjor 

tenen l'eixida de la crisi.  

El Comité Europeu de Drets Socials, òrgan garant del correcte compliment de la Carta 

Social Europea, en relació amb Espanya, ve establint des de 1988 que el Salari Mínim 

Interprofessional no garantix un nivell de vida digne, entre altres incompliments 

advertits per este organisme. D'altra banda, ve advertint al Govern espanyol de la 

contínua falta d'informació respecte del compliment d'altres preceptes, i que demostra 

un absolut menyspreu de les obligacions establides en la Constitució espanyola en 

relació amb l'article 96, 1r que establix que "Els tractats internacionals vàlidament 

celebrats, una vegada publicats oficialment a Espanya, formaran part de l'ordenament 

intern". 

Per si no fóra prou, i com a prova palpable del menyspreu que, cap als drets socials, 

han demostrat la majoria dels executius nacionals d'este estat, no han sigut ratificats ni 

la Carta Social Europea revisada ni el Protocol sobre Reclamacions col·lectives, 

normes fonamentals per a una millor garantia d’estos drets que, mitjançant el principi 

d'indivisibilitat dels drets fonamentals, posseïxen esta categoria i hagueren de ser 

protegits com la llibertat d'expressió o la prohibició dels tractes inhumans i degradants.  

 

Per tot açò, i perquè els poders públics tenim l'obligació de salvaguardar, abans de 

res, la dignitat de la persona, el grup municipal Compromís per  Massamagrell 

presenta la següent  

PROPOSTA D’ACORD 

 

 PRIMER: El Ple de l'Ajuntament de Massamagrell insta al Govern d'Espanya a 

complir tots els preceptes de la Carta Social Europea, assegurant que cada 

unitat familiar té uns ingressos mínims per sobre del llindar de pobresa, incloent 

l'adequació del salari mínim interprofessional a l'establit per la jurisprudència 

del Comitè Europeu de Drets Socials. 



 SEGON: El Ple de l'Ajuntament de Massamagrell insta al Govern d'Espanya a 

ratificar la Carta Social Europea, en la seua versió revisada perquè tinguen 

cabuda drets com la lluita contra la pobresa i l'exclusió social i el dret a 

l'habitatge.  

 TERCER: El Ple de l'Ajuntament de  Massamagrell insta al Govern d'Espanya a 

ratificar el protocol de reclamacions col·lectives de la Carta Social Europea.  

 QUART: El Ple de l'Ajuntament de Massamagrell insta al Govern d'Espanya a 

informar adequadament al Comité Europeu de Drets Socials del Consell 

d'Europa en les matèries sobre les quals no aporta la informació adequada, 

sabent que està incomplint un precepte constitucional. 

 

Massamagrell, 20 d’abril de 2017 

 

 

 

Josep Lluís Galarza i Planes 

Compromís per Massamagrell 

 

MOCIÓ APROVADA 
 
Vots a favor 10(COMPROMÍS, PSOE,EMPODEREM,EU) 
 
Vots abstenció 4(PP) 
 
Vots en contra 1 (C’s) 
 
 


