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En Vicent Selva i Belén, Portaveu del Grup Municipal de 
Socialista en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar 
Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i
seu debat i, si escau, aprovació la següent:

 

Fa pocs dies un jove ciutadà andalús va ser condemnat a tres anys i un dia de presó per la 
participació en un piquet informatiu del 15
anys ha decidit entrar voluntàriament en el Centre d'Inserció Social Matilde
posteriorment al centre penitenciari d'
Granada apremiara l'execució de la sentència. D'eixa forma,
primer sindicalista que entra en presó des de l'època franquista, més concretament des de 1973, 
per exercir el seu dret a vaga. 

Carlos Cano és un dels molts exemples de rep
de l'Estat Espanyol, on tenim encausat més de 260 sindicalistes i ciutadans, 29 d'ells al País 
Valencià, als qui la fiscalia ha instruït més de 81 expedients que comporten penes en conjunt de 
120 anys de presó, a més d'altres faltes i sancions econòmiques. Tot això baix l'argumentació de 
què estes persones participaren en piquets informatius i/o en vagues generals o altres 
manifestacions públiques contra les reformes laborals o en mobilitzacions sectorials o d'emp
A més d'estes actuacions, també s'han imposat milers de multes a ciutadans i treballadors i 
treballadores, i fins i tot a les mateixes organitzacions sindicals, les que paral·lelament estan 
patint des de fa temps una forta persecució mediàtica. 

Amb estos fets queda palés que el Ministeri Públic ha canviat dràsticament el seu criteri i 
orientació, al fil de la creixent mobilització dels treballadors i col·lectius socials, i que de forma 
implícita pretén limitar el dret a vaga, mitjançant l'
315,3 del Codi Penal, article que fins ara mai havia estat aplicat. Un nou criteri que avança en la 
línia impulsada pels governs del Partit Popular, marcada a la Reforma del Codi Penal i la Llei de 
Seguretat Ciutadana, de criminalitzar a aquells subjectes més febles i al mateix temps més 
susceptibles de participar en moviments reivindicatius de la societat. 

Esta és la línia que es pot veure amb les
policials segons el color de la pell o d'altres trets físics de les persones; a les persecucions de 
treballadors i autònoms en matèria tributària i fiscal mentre que a les grans empreses i grans 
fortunes únicament no se'ls persegueix sinó que se'ls dona
diferents criteris per als poderosos i per a la majoria de la ciutadania; o en la poca atenció que se 
li presta a aquelles empreses que de diferents formes atempten contra la llibertat sindical o contra 
el legítim dret a vaga dels seus treb
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del Grup Municipal de L’Esquerra, en Cayetano Mas, Portaveu del Grup Municipal 
en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporació per al 

la següent: 

Fa pocs dies un jove ciutadà andalús va ser condemnat a tres anys i un dia de presó per la 
participació en un piquet informatiu del 15-M durant la vaga general de 2012. Este jove de 25 
anys ha decidit entrar voluntàriament en el Centre d'Inserció Social Matilde
posteriorment al centre penitenciari d'Albolote Granada), després que el jutjat número 1 de 

l'execució de la sentència. D'eixa forma, Carlos Cano es converteix en el 
primer sindicalista que entra en presó des de l'època franquista, més concretament des de 1973, 

Cano és un dels molts exemples de repressió sindical que podem trobar al conjunt 
de l'Estat Espanyol, on tenim encausat més de 260 sindicalistes i ciutadans, 29 d'ells al País 
Valencià, als qui la fiscalia ha instruït més de 81 expedients que comporten penes en conjunt de 

més d'altres faltes i sancions econòmiques. Tot això baix l'argumentació de 
què estes persones participaren en piquets informatius i/o en vagues generals o altres 
manifestacions públiques contra les reformes laborals o en mobilitzacions sectorials o d'emp
A més d'estes actuacions, també s'han imposat milers de multes a ciutadans i treballadors i 
treballadores, i fins i tot a les mateixes organitzacions sindicals, les que paral·lelament estan 
patint des de fa temps una forta persecució mediàtica.  

estos fets queda palés que el Ministeri Públic ha canviat dràsticament el seu criteri i 
orientació, al fil de la creixent mobilització dels treballadors i col·lectius socials, i que de forma 
implícita pretén limitar el dret a vaga, mitjançant l'amedrentament i la repressió, fent ús de l'art. 
315,3 del Codi Penal, article que fins ara mai havia estat aplicat. Un nou criteri que avança en la 
línia impulsada pels governs del Partit Popular, marcada a la Reforma del Codi Penal i la Llei de 

de criminalitzar a aquells subjectes més febles i al mateix temps més 
susceptibles de participar en moviments reivindicatius de la societat.  

Esta és la línia que es pot veure amb les redades de caràcter racista o les identificacions 
lor de la pell o d'altres trets físics de les persones; a les persecucions de 

treballadors i autònoms en matèria tributària i fiscal mentre que a les grans empreses i grans 
fortunes únicament no se'ls persegueix sinó que se'ls dona facilitats, actuant l'ad
diferents criteris per als poderosos i per a la majoria de la ciutadania; o en la poca atenció que se 
li presta a aquelles empreses que de diferents formes atempten contra la llibertat sindical o contra 
el legítim dret a vaga dels seus treballadors, amb amenaces i coaccions.  
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, en Cayetano Mas, Portaveu del Grup Municipal 
de les atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el 
eleva al Ple de la Corporació per al 

Fa pocs dies un jove ciutadà andalús va ser condemnat a tres anys i un dia de presó per la 
M durant la vaga general de 2012. Este jove de 25 

anys ha decidit entrar voluntàriament en el Centre d'Inserció Social Matilde Cantos per ingressar 
, després que el jutjat número 1 de 

Cano es converteix en el 
primer sindicalista que entra en presó des de l'època franquista, més concretament des de 1973, 

ressió sindical que podem trobar al conjunt 
de l'Estat Espanyol, on tenim encausat més de 260 sindicalistes i ciutadans, 29 d'ells al País 
Valencià, als qui la fiscalia ha instruït més de 81 expedients que comporten penes en conjunt de 

més d'altres faltes i sancions econòmiques. Tot això baix l'argumentació de 
què estes persones participaren en piquets informatius i/o en vagues generals o altres 
manifestacions públiques contra les reformes laborals o en mobilitzacions sectorials o d'empresa. 
A més d'estes actuacions, també s'han imposat milers de multes a ciutadans i treballadors i 
treballadores, i fins i tot a les mateixes organitzacions sindicals, les que paral·lelament estan 

estos fets queda palés que el Ministeri Públic ha canviat dràsticament el seu criteri i 
orientació, al fil de la creixent mobilització dels treballadors i col·lectius socials, i que de forma 

i la repressió, fent ús de l'art. 
315,3 del Codi Penal, article que fins ara mai havia estat aplicat. Un nou criteri que avança en la 
línia impulsada pels governs del Partit Popular, marcada a la Reforma del Codi Penal i la Llei de 

de criminalitzar a aquells subjectes més febles i al mateix temps més 

de caràcter racista o les identificacions 
lor de la pell o d'altres trets físics de les persones; a les persecucions de 

treballadors i autònoms en matèria tributària i fiscal mentre que a les grans empreses i grans 
, actuant l'administració amb 

diferents criteris per als poderosos i per a la majoria de la ciutadania; o en la poca atenció que se 
li presta a aquelles empreses que de diferents formes atempten contra la llibertat sindical o contra 

 

Actuacions sindicals a la via pública” 



   
  Ajuntament 
 de Crevillent 

 

Des dels nostres grups considerem que cap institució que es pretenga democràtica pot 
mantenir-se al marge d'estos fets, que suposen una limitació intolerable dels drets sindicals i el 
dret a vaga, provocant un greu des
treballadores i l'empresariat, frustrant els avanços en les condicions de treball i el benestar de la 
majoria, aconseguit gràcies a les lluites i reivindicacions fent ús, precisament, d'estos
ara s'estan pretenent limitar. 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

1. Que es manifeste el suport de la Corporació Local als treballadors i treballadores i 
sindicalistes processats com a conseqüència de la seua 
mobilitzacions sindicals i socials.

2. Que l'Ajuntament de Crevillent es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast 
per defensar els drets sindicals i laborals dels treballadors i treballadores, així com 
la seua llibertat d'expressió i de vaga.

3. Instar a les Corts Generals a escometre les reformes legals necessàries per a evitar 
l'existència d'obstacles jurídics que limiten l'efectiu exercici del dret a vaga per part 
dels treballadors i treballadores de l'Estat Espanyol, especialme
315 del Codi Penal. 

4. Donar trasllat a: El President de la Generalitat Valenc
de les Corts Valencianes. 

Vots A FAVOR  8 (PSOE - COMPROMÍS 

Vots EN CONTRA  13 (PP) 

 considerem que cap institució que es pretenga democràtica pot 
se al marge d'estos fets, que suposen una limitació intolerable dels drets sindicals i el 

dret a vaga, provocant un greu desequilibri en les relacions laborals entre els treballadors i 
treballadores i l'empresariat, frustrant els avanços en les condicions de treball i el benestar de la 
majoria, aconseguit gràcies a les lluites i reivindicacions fent ús, precisament, d'estos

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents

Que es manifeste el suport de la Corporació Local als treballadors i treballadores i 
sindicalistes processats com a conseqüència de la seua 

zacions sindicals i socials. 
Que l'Ajuntament de Crevillent es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast 
per defensar els drets sindicals i laborals dels treballadors i treballadores, així com 

ssió i de vaga. 
Instar a les Corts Generals a escometre les reformes legals necessàries per a evitar 
l'existència d'obstacles jurídics que limiten l'efectiu exercici del dret a vaga per part 
dels treballadors i treballadores de l'Estat Espanyol, especialme

El President de la Generalitat Valenciana. Als Grups Parlament
de les Corts Valencianes. A les centrals sindicals del País Valencià.

Crevillent, 

COMPROMÍS - L’ESQUERRA)  

 

considerem que cap institució que es pretenga democràtica pot 
se al marge d'estos fets, que suposen una limitació intolerable dels drets sindicals i el 

equilibri en les relacions laborals entre els treballadors i 
treballadores i l'empresariat, frustrant els avanços en les condicions de treball i el benestar de la 
majoria, aconseguit gràcies a les lluites i reivindicacions fent ús, precisament, d'estos drets, que 

Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS: 

Que es manifeste el suport de la Corporació Local als treballadors i treballadores i 
sindicalistes processats com a conseqüència de la seua participació en les 

Que l'Ajuntament de Crevillent es comprometa a utilitzar tots els mitjans al seu abast 
per defensar els drets sindicals i laborals dels treballadors i treballadores, així com 

Instar a les Corts Generals a escometre les reformes legals necessàries per a evitar 
l'existència d'obstacles jurídics que limiten l'efectiu exercici del dret a vaga per part 
dels treballadors i treballadores de l'Estat Espanyol, especialment reformant l'art. 

Als Grups Parlamentaris 
A les centrals sindicals del País Valencià. 

Crevillent,  juny  de 2014 

 

 


