Els Grups Municipals de Guanyem Badalona en Comú, ERC-AVANCEM-MÉS i ICV-EUiA,
d’acord amb allò que preveu l’article 103 de la Llei 8/87 Municipal i de Règim Local de
Catalunya, presenten, a fi que sigui debatuda i, si s’escau, aprovada en el decurs del proper
Ple Ordinari de l’Ajuntament de Badalona la següent moció:
PER DEMANAR LA MODIFICACIÓ DE LA DISPOSICIÓ QUE IMPEDEIX LA REINVERSIÓ
DEL SUPERAVIT
Les entitats locals de l’estat espanyol són l'única administració pública que compleix amb
els objectius d'estabilitat. La seva contribució a la reducció del dèficit públic de l’estat
espanyol davant la Unió Europea ha estat determinant. Des de l'any 2012, el conjunt de les
corporacions locals ve generant superàvit:

●
●
●
●
●

2012 0,32% PIB 2.287 milions d'euros.
2013 0,55% PIB 5.474 milions d'euros.
2014 0,53% PIB 5.938 milions d'euros.
2015 0,47% PIB 5.094 milions d'euros.
2016 0,64% PIB 7.083 milions d'euros.

Però les restriccions imposades a la seva reinversió han impedit que la ciutadania dels
municipis sota règim jurídic espanyol vegin millorada la seva qualitat de vida.
Els alcaldes i alcaldesses de Catalunya i d’arreu de l’estat es veuen en greus dificultats per
explicar als seus veïns que no poden atendre les seves demandes tot i comptar amb
recursos disponibles per a això.
Durant els últims exercicis, l'obligació de circumscriure la reinversió del superàvit al
concepte d'"inversió financerament sostenible" i de generar nous ingressos per la mateixa
quantia de la reinversió, ha impedit realitzar infraestructures i prestar serveis demandats
pels ciutadans.
A aquestes restriccions, per 2017 se suma la de no poder fer cap reinversió fins que els
pressupostos generals de l'Estat per aquest any estiguin definitivament aprovats, a finals
d'aquest semestre o principis del pròxim, fent impossible la tramitació dels expedients
administratius durant aquest exercici. Precisament ara, quan millor és el superàvit de les
entitats locals espanyoles (7.083 milions d'euros, un 39% més que el 2015; gairebé 26.000
milions d'euros en termes agregats des del 2012) i quan l’estat espanyol, per fi, ha complert
l'objectiu de dèficit compromès amb Brussel·les, més restriccions tindrem per fer ús d'uns
recursos que són nostres i que han de ser utilitzats en benefici dels nostres veïns.
Segons una resolució aprovada per unanimitat a la Junta de Govern de la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) el passat 6 d’abril aquesta situació no pot ser
acceptada. Ha arribat ja el moment que se'ns permeti reinvertir el superàvit sense més
restricció que el compliment de l'estabilitat pressupostària.

Atès que fins a dia d’avui l'administració local s'han convertit en l'administració pública més
complidora amb els objectius marcats de lluita contra el dèficit: el deute local ja ha arribat
aquest any als objectius del 3% fixats per al 2020, amb quatre anys d'avançament; el
superàvit de les entitats locals, aporta al còmput total d'Espanya mig punt del PIB i també
compleix amb el sostre de despesa i paga a termini als seus proveïdors.
Atès que la majoria dels ajuntaments són l'única administració amb donar superàvit, es
troben amb una situació de sanejament econòmic, i compleixen els seus objectius de dèficit,
però per contra no poden invertir aquest estalvi.
Atès que ha arribat l'hora que el Govern escolti, i sigui sensible a les reivindicacions dels
ajuntaments, les demandes són justes, raonables i necessàries per seguir posant les
necessitats de la ciutadania per davant de qualsevol altre, i per tant per poder continuar
treballar per fer front a les desigualtats socials, el desenvolupament sostenible i l'enfortiment
de l'Estat de Benestar.
Atès que és fonamental acabar d'una vegada amb les retallades competencials produïdes
per la LRSAL i per l'asfíxia financera que el Govern del PP ha imposat als ajuntaments
col·locant un sostre d'acer a les regles de despesa.
Atès que el municipalisme, som l'administració més propera als ciutadans i ciutadanes, i cal
ser-hi més quan encara, un gran nombre dels nostres ciutadans i ciutadans amb més
vulnerabilitat veuen com es cronifica la seva situació de pobresa, i augmenten les
desigualtats entre els nostres barris.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1. Instar el Govern d'Espanya i als Grups Parlamentaris a que, per la via d'urgència,
adoptin iniciatives legislatives que permetin a les entitats locals sota règim jurídic
espanyol reinvertir el seu superàvit sense haver de generar nous ingressos per la
seva mateixa quantia en qualsevol iniciativa que considerin oportuna per millorar la
qualitat de vida dels seus ciutadans, amb l'únic límit de no posar en risc la seva
estabilitat pressupostària.
2. Tenint en compte l'entrada en vigor dels Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any
2017, la Disposició addicional norantena segona, ha d'establir que el termini
temporal per poder realitzar la reinversió del superàvit del 2016 en els termes
assenyalats contempli els exercicis 2017 i 2018, tant en relació amb els
compromisos de despesa com amb les execucions. Per tant, quedaria sense
aplicació legal el contingut del paràgraf segon de l'apartat 5 de la Disposició
addicional setzena del text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals,
aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que fa a la condició que
la despesa executada en l'any 2018, hagi d'estar compromès en l'any 2017, podent
comprometre i executar la despesa en l'any 2017 i 2018.

3. Reformar la Llei de Règim Local per reforçar l'autonomia local i garantir un sistema
de finançament estable i proporcional a unes competències ben definides pels
municipis i aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin desenvolupar-se
sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de control i
transparència de la funció pública.
4. Traslladar aquest acord al Govern de l’estat espanyol, a tots els Grups Parlamentari i
a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP)

José Antonio Téllez Oliva
Portaveu del Grup Municipal
de Guanyem Badalona En Comú
Agnès Rotger i Dunyó
Portaveu del grup municipal
d’ERC-AVANCEM-MES

Badalona, 25 d’abril de 2017

Maria Gallardo Borrega
Portaveu del Grup Municipal d’ICV-EUiA

Declaració institucional de l’Ajuntament de Badalona
PERQUÈ LA HISTÒRIA DEL POBLE GITANO DE CATALUNYA SIGUI INCLOSA EN EL
CURRÍCULUM ESCOLAR
El primer document que testimonia l’arribada de persones gitanes a terres catalanes data
del 26 de novembre de 1415. L'infant Alfons, que aleshores era Duc de Girona i que més
tard esdevindria el rei Alfons IV el Magnànim, va signar a Perpinyà una carta de
recomanació a “Tomàs, fill del duc Bartomeu de Sabba, de l’Índia Major d’Etiòpia” que
l’autoritza a viatjar i visitar la tomba de l’apòstol Sant Jaume a Compostel.la, així com altres
santuaris.
L’any passat, amb motiu dels 600 anys de l’arribada de la primera persona gitana a terres
catalanes, el govern de la Generalitat de Catalunya i els representants del Poble Gitano
varen organitzar un conjunt d’accions amb el lema “600 anys del Poble Gitano a Catalunya.
Un poble dins d’un país”. En el marc d’aquesta commemoració es varen realitzar un conjunt
d’activitats per promoure la cultura i els valors del Poble Gitano com a part íntegra de la
cultura catalana; i que serveixin per facilitar el coneixement i la sensibilització de la societat
en general vers la cultura gitana.
Cal tenir en compte que en els 600 anys d’història del Poble Gitano a Catalunya, han rebut
situacions de persecució i discriminació, que han contribuït a generar un estigma pel simple
fet de tenir una altra cultura, un altre idioma i unes altres costums. Malgrat els 600 anys de
presència a Catalunya, la història del Poble Gitano encara avui és una història desconeguda
per la majoria de la població. Aquest desconeixement de la història del Poble Gitano com a
part de la història de Catalunya, dificulta el seu reconeixement com a ciutadans de ple dret a
Catalunya, així com oblida les seves contribucions a la riquesa del nostre país.
A Badalona hi viuen moltes famílies gitanes repartides per tots els barris de la ciutat,
algunes van arribar a Sant Roc fa 50 anys, procedents de les barraques del Somorrostro o
de Can Tunis, Altres han vingut després i altres s'han arribat de més lluny, d'altres països i d
'altres continents. Totes juntes, amb els que ja hi eren quan vam arribar, formem part de la
nova Catalunya, la nova Badalona de totes i tots, un ciutat que vol ser oberta i acollidora.
Els gitanos i gitanes formen part també d'aquesta gent que s'esforça, que treballa per tirar
endavant i per contribuir a tenyir una ciutat cada dia més justa a on tothom s'hi trobi com a
casa.
El poble gità és un poble amb uns costums, unes tradicions i una cultura pròpies, però no
vol viure aïllat al marge de la resta de la societat, cal donar a conèixer la seva realitat i
compartir-la amb els demés.

Atès que l’article 42 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el seu apartat 7, estableix
que els poders públics han de garantir el reconeixement de la cultura del Poble Gitano com
a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble.
Atès que el Parlament de Catalunya va reconèixer el 2007 la persecució i genocidi del Poble
Gitano al llarg de la història, i es va comprometre a treballar perquè s’apliquin polítiques
incloents, efectives i decidides amb l’objectiu d’aconseguir la igualtat d’oportunitats dels
membres del Poble Gitano a Catalunya i el reconeixement i el manteniment dels seus trets
culturals i identitaris.
Atès que el dia 8 d’abril de 1971 es va celebrar el Primer Congrés Internacional del Poble
Gitano, on es van reunir gitanos de 25 nacionalitats diferents, i on es va acordar la bandera i
l’himne gitanos, i es va proposar a les Nacions Unides que es reconegués com a poble
transnacional multiestatal.
Atès que la història del Poble Gitano data de 600 anys de convivència a Catalunya i, per
tant, forma part de la riquesa de la història de Catalunya.
Atès que l’educació és un àmbit fonamental per promoure la convivència i el respecte a la
diversitat.
Per tot això, es proposa al ple l’adopció dels següents
ACORDS:

1. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament
d’Ensenyament, a que inclogui al currículum educatiu la història del Poble Gitano
com a part de la història de Catalunya.
2. Instar al govern de la Generalitat de Catalunya, i en concret al departament
d’Ensenyament, a la creació d’una comissió de treball que porti a terme la recerca de
material necessari que reculli la història i cultura del Poble Gitano a Catalunya.
Aquesta comissió haurà de col·laborar conjuntament amb les entitats i institucions
representatives del poble gitano per l’elaboració d’aquest material curricular, sent la
proposta final consensuada.
3. Col·laborar des de l’Ajuntament amb les iniciatives ciutadanes que tinguin com a
objectiu conèixer i fer difusió de la història del veïnat Gitano a Badalona.
4. Informar d’aquests acords al Departament d’Ensenyament del Govern de la
Generalitat de Catalunya, i a les entitats promotores.

Badalona, 25 d’abril de 2017

