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PROCEDIMENT T430 Mocions dels grups municipals

EXPEDIENT NÚM. AJT/49266/2021 DOCUMENT NÚM. 486887/2021

ÀREA Alcaldia-Presidència

UNITAT Secretaria General del Ple

DILIGÈNCIA.- Als efectes de deixar constància que el Ple municipal, en la sessió 
AJT/PLE/7/2021 de data 30 de juny de 2021, va aprovar amb el text que figura a continuació, la 
següent moció:

MOCIÓ DE DENÚNCIA PER LA MORT DEL TREBALLADOR XAVIER CAYUELA, DE SUPORT 
A LA FAMILA I EN DEFENSA DE LA SEGURETAT LABORAL

El passat dia 30 d'abril va morir en un accident laboral el Cayuela a l'empresa CIDAC de 
Cornellà.

El Xavi Cayuela, era un jove de l'Hospitalet de 19 anys, que havia començat a construir el seu 
projecte vital que es va veure truncat pel fatal accident laboral que va ser originat per la manca 
de condicions de seguretat en el seu lloc de treball.

La pèrdua de la vida d'una persona sempre és motiu de dolor, però molt més quan és un jove i 
per un accident de treball.

D'ençà que es va produir aquest sinistre, hi ha hagut diferents manifestacions i denúncies 
d'organitzacions sindicals i socials que reclamen justícia, l'aclariment del fet i polítiques 
efectives contra la sinistralitat i la precarietat laboral

La mort del Xavi Cayuela, no és un cas aïllat, segons dades del Ministeri de Treball i Economia 
Social un total de 708 persones van morir per accident laboral el 2020, un 2% més, malgrat la 
caiguda de l'activitat econòmica per la pandèmia de la Covid-19.

D'aquesta xifra total de persones que han perdut la vida en accidents laboral, 595 van ser en 
horaris laboral i 113 en els desplaçament d'anada o tornada del treballador en el seu centre de 
treball.

L'Estat Espanyol continua essent el país amb l'índex d'accidents de treball més elevat de la 
Unió Europa. El 20% dels accidents de treball es produeixen a Espanya.

Aquestes dades de sinistralitat laboral són alarmants i inadmissibles i fan necessari que les 
diferents administracions públiques promoguin les reformes legislatives necessàries i impulsant 
mesures urgents per posar fi aquesta situació.

El Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet, a proposta del grup polític municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya amb l’adhesió dels grups polítics municipals del Partit dels 
Socialistes de Catalunya i En Comú Podem – En Comú Guanyem

ACORDA

PRIMER.- Manifestar el condol i suport de l'Ajuntament de l'Hospitalet a la família del Xavi
Cayuela.
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SEGON.- Instar a les Administracions i a la Justícia a esclarir i els fets, determinar les 
responsabilitats que se'n puguin derivar i adoptar les mesures pertinents perquè situacions com 
aquestes no tornin a passar.

TERCER.- Instar a les administracions públiques que conjuntament amb les organitzacions 
sindicals s'estableixin les reformes legislatives necessàries i s'impulsi un pla de xoc contra la 
sinistralitat i les millores de les condicions laborals dels treballadors i treballadores.

QUART.- Traslladar els presents acords a la família de Xavi Cayuela, al Consell de Ciutat, als 
Consells de Districte, a la empresa CIDAC, als sindicats CC.OO, UGT, CGT, Intersindical-CSC 
de l’Hospitalet, als grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats
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