Secretaria General

I, com a prova de conformitat i acceptació, signen aquest conveni, per duplicat i a un sol efecte,
en el lloc i data indicats:
Barcelona,
El Conseller d’Interior Xavier Gibert i Espier, L’Alcalde de Badalona Xavier García Albiol
Secretari General del Departament d’Interior ,Secretari General Acc. Ajuntament de Badalona
(per Resolució de 24/09/2012) Albert Müller i Valentí”
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
7 PROPOSICIONS URGENTS
8 TORN OBERT DE PARAULES
9 MOCIONS DELS GRUPS MUNICIPALS
AP-2013/2568
Moció que presenten els grups municipals de PSC, ICV-EUiA, CIU, de rebuig a
l'avantprojecte de Llei per a la racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local.
Atès que en el Consell de Ministres del dia 15 de febrer de 2013 es va presentar un informe del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre l’Avantprojecte de Llei per a la
Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local.
Atès que aquest document, amb l’objectiu de racionalitzar l’administració local i aconseguir un
suposat estalvi econòmic, contempla mesures que afecten l’autonomia local i signifiquen la
intervenció dels ens locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres
comarques.
Atès que aquesta reforma s’ha basat exclusivament en la “Llei d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera” sense tenir en compte els principis d’autonomia i de subsidiarietat,
ignorant les necessitats de la ciutadania i els nivells de qualitat, eficàcia i eficiència del serveis
que presten avui els governs locals.
Atès que l’article 160 de l’Estatut de Catalunya dictamina que correspon a la Generalitat la
competència exclusiva en matèria de règim local, aquest avantprojecte suposa una invasió total
de l’Estat espanyol en les competències de la Generalitat de Catalunya.
Atès que el Govern de la Generalitat, en exercici d’aquestes competències que té en exclusiva,
està treballant en una nova Llei de Governs Locals que regularà el marc legal de l’Administració
Local catalana, i que serà presentada al Parlament de Catalunya properament.
Atès que l’Avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local
no preveu cap millora en el finançament de les hisendes locals, la gran assignatura pendent del
nostre model territorial. Ans al contrari, l’objectiu final del govern de l’Estat és recentralitzar i
controlar al màxim els municipis, limitant la capacitat d’acció d’aquests, convertint-los en mers
executors de la voluntat del govern espanyol.
Atès que es pretén transmetre a l’opinió pública que els ajuntaments són uns malbaratadors. Si
la voluntat és reduir els costos caldria començar per la pròpia administració de l’Estat ja que
aquesta representa el 53% del conjunt de la despesa pública, mentre que el de les comunitats
autònomes és el 33% i el de les administracions locals és només del 14%. Però tampoc no
preveu, per tal de racionalitzar l’assignació de competències, la supressió d’alguns ministeris
que tenen transferides les seves competències a les comunitats autònomes.
Atès que traspassar competències dels ajuntaments a les diputacions allunya el centre de
decisió del ciutadà. És l’ajuntament qui coneix millor les mancances i les necessitats de la seva
comunitat i qui pot prestar més eficientment i difícilment una corporació supramunicipal podrà
substituir el coneixement de la problemàtica local i la sensibilitat d’un ajuntament.
Atès que estem davant d’una proposta que generarà desequilibris territorials i socials
importants comportant Greus discriminacions entre administracions però també entre la
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ciutadania, amb l’existència de ciutadania de primera i ciutadania de segona atenent al lloc de
residència.
Atesa la diversitat de cada territori i les peculiaritats de cada població, la fixació d’uns costos
estandard per als serveis que presten les administracions locals amb l’objectiu d’avaluar la
seva eficiència, comportarà, sense dubte, manca de rigor i situacions de tractament desigual, i
fins i tot injust, en molts ajuntaments.
Atès que la mateixa Diputació de Barcelona, l’administració supramunicipal que dóna suport al
món local de les comarques de Barcelona, serà controlada directament en els serveis que
presta al territori pel propi Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques i passarà a ser un
mer apèndix d’aquest.
Atès que la proposta del govern central a qui realment perjudicarà serà al conjunt de la
ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés públic dels serveis i a les seves garanties
recollides en l’ordenament legal vigent.
Es per tot això que els grups municipals sotasignants ateses aquestes consideracions,
proposem a l’Ajuntament Ple els següents
ACORDS
Primer.- Rebutjar totalment l’avantprojecte de Llei per a la Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local presentada pel Ministre d’Hisenda i Administracions Públiques del Govern
Espanyol pel que suposa de vulneració de l’autonomia local, de les competències que l’Estatut
de Catalunya atorga a la Generalitat i al Parlament, i d’intent de recentralització del model
d’administració local.
Segon.- Exigir al govern central que no s’extralimiti en les seves competències i no vulneri la
competència exclusiva de la Generalitat de Catalunya sobre organització territorial i en règim
local (art. 151 i 160 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya), ja que és potestat del Govern i el
Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models territorials i competencials que
facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país.
Tercer.- Instar el Govern de la Generalitat a defensar fermament les competències que li atorga
l’Estatut de Catalunya en matèria de règim local i expressar el suport de l’Ajuntament de
Badalona en totes aquelles mesures que calgui emprendre per exercir aquesta defensa.
Quart.- Demanar a la Generalitat de Catalunya que acceleri el desenvolupament del a nova Llei
de governs locals com el marc competencial sòl·lid i estable que ha de posar les bases d’una
administració local pròpia, eficient, eficaç, que garanteixi la prestació de serveis de qualitat i
eviti la duplicitat i confusió de competències entre administracions, seguint els principis de
subsidiarietat i de proximitat.
Cinquè.- Instar els Governs de l’Estat i de la Generalitat a l’elaboració d’un nou marc de
finançament per al món local, més just, més eficaç i més eficient al servei de les polítiques
locals.
Sisè.- Reclamar al govern central que deixi d’envair i vulnerar les competències de la
Generalitat i els ens locals i que, per contra, compleixi amb el pagament de les aportacions
econòmiques establertes en les diferents Lleis, reglaments i sentències que afecten el
desenvolupament de les competències de la Generalitat i dels ens locals, especialment, en
matèria social i educativa.
Setè.- Comunicar aquests acords al govern de l’Estat espanyol, al Govern de la Generalitat de
Catalunya, al president de la Diputació de Barcelona, als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i a l’ACM i a la FMC.
- Votació:
PP
PSC
CIU
ICV-EUIA
Reg.NA
a favor:
en contra:
abstenció:
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AP-2013/2569
Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, instant a preservar el poder
adquisitiu de les pensions.
Atés que la decisió del Govern, de no revaloritzar les pensions a Espanya en la quantia
equivalent a la desviació entre l’IPC a 30 de novembre i la previsió d’inflació abonada a principi
d’any, de l’1%, torna a incidir en disminuir la renda disponible de els pensionistes en el marc de
les polítiques d’ajust per a complir amb els objectius de dèficit.
Atès que s’ha aprovat un Reial Decret Llei de Mesures de Consolidació i Garantia del sistema
de Seguretat Social, motivant la presentació d’un recurs d’inconstitucionalitat per part de la
majoria de grups parlamentaris, entre ells Izquierda Unida - Izquierda Plural. Igualment, es
modifica la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Atès que per al PSC-ICV-EUiA aquesta mesura constitueix un perjudici clar per a un dels col ·
lectius més vulnerables, el dels pensionistes. És, a més d’inconstitucional, una mesura injusta i
ineficaç i s’emmarca en la continuada política d’ajustos que està intensificant els efectes
negatius de la crisi, deprimint la demanda interna i afectant intensament a l’activitat econòmica i
l’ocupació. Amb ella, es retiren de manera immediata 2.000 milions de potencial consum, en el
cas de la pensions la pràctica totalitat es destina a aquest fi, i el mateix solament al llarg de
2013.
Atès que igualment, el Govern ha cedit a les exigències del nucli més conservador de la Unió
Europea i dels mercats, l’activitat especulativa segueix provocant que l’economia, no es
recuperi i que els treballadors / es, els pensionistes i jubilats segueixin perdent poder adquisitiu
i uns drets socials que aconseguim durant molts anys de lluita.
Atès que també el Govern canvia la Ley del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, per
establir que durant els exercicis 2012, 2013 i 2014 no és aplicable el límit del 3 per 100 de la
nòmina de pensions contributives i despeses de gestió del sistema, que poden ser disposats
per atendre el pagament de les pensions. Durant aquests anys el límit serà el que determini i
prevegi la Intervención General de la Seguridad Social.
Atès que una mesura que es fa sense explicació prèvia als grups parlamentaris que integren la
Comissió de Seguiment i Avaluació del Pacto de Toledo ni a les organitzacions sindicals i
empresarials, com hauria de passar.
Atès que per tot això, s’ha d’exigir que es mantingui l’esperit de consens del Pacte de Toledo,
ja que les mesures del Govern perjudiquen les persones més febles i no es pren, ni una sola
mesura que afecti els culpables de la crisi tan brutal que tenim ara i que no són precisament els
treballadors / es, ni els pensionistes i jubilats.
Atès que hi ha una gran preocupació quan veiem l’impacte que la crisi està fent en la gent
gran. El progressiu envelliment de la societat espanyola planteja un dels principals reptes
socioeconòmics i polítics de l’Estat de Benestar, ja que dibuixa un escenari de noves
necessitats socials a les quals hem de donar resposta per assegurar els drets democràtics de
la ciutadania.
Atès que l’augment de la proporció de persones grans en la societat implica enfortir els
diferents pilars sobre els quals se sosté el dret a un envelliment digne i de qualitat: les
pensions, la sanitat, l’atenció a la diversitat funcional o les mesures de serveis socials que
aquest Gobierno està retallant.
Atès que les principals polítiques públiques dutes a terme en els últims anys, a partir de la
irrupció de la crisi, i els seus efectes en la vida de les persones de 65 i més anys, està sent
demolidor, portant a un gran nombre de pensionistes i jubilats a la pobresa i l’exclusió social.
Atès que cal enfortir la solidaritat inter-generacional per assegurar la qualitat de vida de la
nostra població major i posar fi a les injustes polítiques d’austeritat, com a via per a una sortida
de la crisi de manera democràtica i sostenible econòmicament i socialment.
Atès que ell govern estatal ha de tenir en compte que els més de 8.800.000 pensionistes i
jubilats espanyols, en la immensa majoria dels casos, tenen en les seves pensions la principal i
/ o única font d’ingressos, que a més serveix per al manteniment dels seus familiars en atur o
en serioses dificultats econòmiques, pel que es fa necessari que recuperin l’IPC perdut
injustament.
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Per tot això els Grups Municipals del PSC-ICV-EUiA de Badalona proposen al Ple els següents
acords:
ACORDS
1.L’Ajuntament de Badalona insta el Govern de l’Estat a retirar el Real Decreto Ley 28/2012, de
30 de novembre, de mesures de consolidació i garantia del sistema de la Seguretat Social,
mantenint el poder adquisitiu de les pensions.
2.Que el Govern de l’Estat espanyol procedeixi a abonar les quantitats deixades de percebre
per aplicació de l’esmentada Llei.
3.El present acord es remetrà al president del Gobierno del Estado, a tots els grups
parlamentaris del Congreso de Diputados i a les associacions de Pensionistes i Jubilats del
municipi.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
AP-2013/2570
Moció que presenten els grups municipals de PSC,ICV-EUiA, amb motiu del 8 de març,
dia Internacional de les dones
Atès que les dones ja estàvem en crisi i lluny d’avançar en l’eradicació de les desigualtats, en
els últims anys estem assistint al retrocés dels nostres drets.
Atès que la constància, la intensitat i el compromís expressat en les lluites de les dones en la
conquesta d’un major benestar col·lectiu, ens han permès assolir progressos on l’horitzó de
l’equitat de gènere estava orientat amb millor encert que ara. La crisi, el patriarcat globalitzat,
les polítiques d’austeritat salvatge, ens retornen al passat vers els drets socials i civils i vers els
drets de les dones.
Atès que les dones hem posat a l’agenda política la denúncia i la lluita contra la barbàrie que
suposa la violència masclista, hem aconseguit millorar les bretxes de gènere en la formació, la
presència a la vida pública i als espais de decisió; hem guanyat en llibertat i dret a decidir sobre
el propi cos... Malgrat tot, existeix un enorme perill a perdre les conquestes assolides.
Atès que no hi haurà futur sense llibertat, justícia i equitat per a les dones. Cal treballar per una
sortida justa de la crisi i fer-ho, amb especial emergència, en el camp dels treballs productius i
reproductius, en el mercat de treball i en l’àmbit de la cura i el benestar.
Atès que les dones patim una desigualtat en el mercat laboral: menys taxes d’ocupació, salaris
més baixos, ocupacions en professions pitjor remunerades i valorades. Les dones tenim menys
contractes a temps complert i som les majors beneficiàries de pensions més baixes. Som la
immensa majoria de les ocupades a temps parcial i majoria entre les persones que no cobren
cap tipus de prestació. Tenim més subocupació i més presència a l’economia submergida.
Atès que d’altra banda, les dones ja estàvem en crisi en l’àmbit dels treballs no remunerats, les
tasques domèstiques i de cura. La divisió sexual del treball explota les dones en l’àmbit
domèstic i això afecta totes les altres esferes com en el món laboral, la participació social i la
cura personal. Afecta més dones joves, dones migrades i llars monomarentals. Les dones són
les que demanen, en la seva immensa majoria, les excedències i permisos per tenir cura de
persones i són les que renuncien a millors condicions laborals per càrregues familiars, en haver
d’assumir dobles i triples càrregues de feina. Afecta, a més, les prestacions socials, que en el
nostre país deriven de les relacions laborals.
Atès que la crisi no ha fet replantejar aquests problemes estructurals de la nostra societat, sinó
que, contràriament, ha fet que s’aposti per un model socialment i ecològicament insostenible,
que empitjora els drets de les persones, fa patir els sectors més vulnerables i invisibilitza les
desigualtats de gènere.
Atès que les retallades en drets i en l’Estat de Benestar colpegen les classes més vulnerables,
entre elles les dones, que són doblement castigades en tant que ciutadanes perceptores de
serveis i en tant que beneficiàries indirectes .
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Atès que les reformes laborals, l’eliminació de prestacions, el pas enrere en polítiques de
conciliació, entre d’altres, afecten greument les condicions de vida digna. Cada dia són més les
persones en situació de precarietat i d’exclusió social.
Atès que d’altra banda, s’han eliminat o paralitzat les minses polítiques públiques que s’estaven
començant a desenvolupar per fomentar la igualtat i la coresponsabilitat, tant en l’àmbit públic
com privat. S’amenaça amb una involució retrògrada sobre la Llei de l’avortament, es dediquen
menys recursos per a programes i serveis d’atenció a les víctimes de violència masclista,
s’eliminen organismes d’igualtat, programes i actuacions en matèria d’igualtat i s’amenaça amb
suprimir competències municipals.
Atès que les dones vivim el retorn al passat, se’ns tornen a carregar feines que l’Estat de
Benestar havia començat a assumir. La situació d’atur i la manca d’oportunitats laborals ens
tornen a relegar a l’àmbit domèstic i se’ns reserva un paper secundari i de subsidiarietat en el
treball remunerat, en el millor dels casos.
Atès que sota les excuses de crisi econòmica, els drets de les dones han patit un
abandonament institucional. I no només això, sinó que les retallades i canvis en els drets
socials i laborals estan fent que aquesta desigualtat es faci més gran. La desigualtat és un
problema social. Una societat desigual no és ni democràtica ni justa.
Atès que davant de totes aquestes desigualtats, injustícies i retallades les dones diem prou. Es
precís mantenir la lluita i l’esperit del 8 de març cada dia.
Per tot això els Grups Municipals del PSC i d'ICV-EUIA de Badalona proposen al Ple els
següents acords:
ACORDS
Primer.- Actuar sobre les desigualtats existents en la nostra societat i fer una aposta clara i
decidida per propiciar un nou model de prosperitat ecològica i compartida, que ens permeti
assolir la plena igualtat real de drets entre dones i homes.
Segon.- Exigir el compromís governamental per impulsar mesures per a l’ocupació de qualitat
femenina i que fer una aposta, des de les administracions públiques, per reconèixer el valor de
la cura i dels treballs domèstics invisibilitzats però, alhora, indispensables per a la vida.
Tercer.- Crear els serveis i les polítiques públiques necessàries perquè els treballs reproductius
siguin valorats, reconeguts i deixin de recaure majoritàriament sobre les dones, tot aturant les
retallades en els serveis públics de benestar i les polítiques socials.
Quart.- Defensar i mantenir les regidories de Dones i programes d’igualtat de gènere amb
professionals expertes i recursos suficients. Garantir el compromís pressupostari per a
l’execució dels plans d’igualtat. Reconèixer i ampliar les competències locals en matèria de
polítiques d’igualtat de gènere.
Cinquè.- Reconèixer i fer una aposta clara i decidida pels drets sexuals i reproductius de les
dones, inclòs el dret a la interrupció voluntària de l’embaràs, i exigir el compromís
governamental per protegir-los.
- Votació:
PP

PSC

CIU

ICV-EUIA

Reg.NA

a favor:
en contra:
abstenció:
10 PRECS I PREGUNTES
_________________________________________________________________
OBSERVACIONS

_________________________________________________________________
S'aixeca la sessió a les ________ hores.
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