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CERTIFICAT

Expedient núm.:

Òrgan col·legiat:

456/2022

Ple

Xavier Tardiu Bonet, EN QUALITAT DE SECRETARI D’AQUEST ÒRGAN,
CERTIFICO:
Que en la sessió celebrada el 31 / de març / 2022 s’adoptà l’acord següent:
29. Moció per la implantació de coeficients reductors en l'edat de jubilació
dels treballadors/es de la indústria química i de refinatge.

La Llei 40/2007, de mesures en matèria de Seguretat Social, va introduir a la
normativa la possibilitat que l'edat de jubilació pugui ser rebaixada en aquells grups
o activitats professionals els treballs dels quals siguin de naturalesa especialment
penosa, tòxica, perillosa, insalubre i acusin elevats indicis de morbiditat o
mortalitat.
Per la seva banda, la Llei 27/2011, sobre actualització, adequació i modernització
del sistema de Seguretat Social, determina que el Govern estableixi les normes
sobre el procediment general d'aprovació de coeficients reductors de l'edat de
jubilació en els diferents àmbits.
Complint aquestes previsions, el Reial decret 1698/2011 regula el règim jurídic i el
procediment general per establir coeficients reductors i anticipar l'edat de jubilació
al sistema de la Seguretat Social.
En aquest sentit, sembla evident que l'activitat desenvolupada pels treballadors i
les treballadores de la Indústria Química i de Refinatge compleix els requisits
d’ésser especialment perillosa, tòxica i penosa.
D'altra banda, des del punt de vista de l'equilibri econòmic i financer, la Disposició
Addicional segona de la Llei 40/2007, de mesures en matèria de Seguretat Social,
modifica la redacció de la Disposició Addicional quarantena cinquena del Reial
Decret 1/1994 que fixa el text refós de la Llei General de la Seguretat Social i
disposa que “L'establiment de coeficients reductors a l’edat de jubilació, que només
procedirà quan no sigui possible la modificació de les condicions de treball,
comportarà els ajustaments necessaris en la cotització per garantir l’equilibri
financer”.
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EXPOSICIÓ

El Ple de l’Ajuntament del Morell adopta unanimitat dels assistents, els següents
ACORDS:
PRIMER.- Reconèixer que els treballadors/es de la Indústria Química i de Refinatge
són un col·lectiu de risc, posant fi a la injustícia d’una edat de jubilació que no té en
compte ni la sinistralitat, perillositat i toxicitat de les condicions de treball, ni els
requisits exigits per al desenvolupament laboral.
SEGON.- Incorporar el col·lectiu dels treballadors i treballadores de la Indústria
Química i de Refinatge als grups professionals als quals s'apliquen coeficients
reductors a l'edat de jubilació.
I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per
ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del
Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals
aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.
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