
 

 

 

 

MOCIÓ PER LA DEMOCRÀCIA I LA SOBIRANIA LOCAL 

 

Atès que el novembre del 2015 l’ajuntament de Badalona i totes les seccions sindicals 
arriben a un acord pel calendari laboral del 2016, que inclou que qualsevol 
treballador/a del consistori que volgués de manera voluntària podia intercanviar el dia 
festiu del 12 d’octubre per l’1 d’abril o el 9 de setembre, en funció de la seva 
organització personal i professional. A més, permetia a l'Ajuntament obrir les seves 
dependències per tal d'atendre i proporcionar informació a la ciutadania. 

 

Davant d'aquesta decisió del govern local de Badalona, que no havia estat fins llavors 
objecte d'impugnació, el mateix dia previ el poder jurídic instrumentalitzat per la 
Delegación del Gobierno a Catalunya dicta “mesures cautelaríssimes” sense donar 
peu a defensar l'actuació municipal, fins i tot prohibint als membres del govern de la 
ciutat de Badalona exercir el seu dret a la representació política i impedeix així que els 
càrrecs electes que formen part del govern obrissin les portes de l’Ajuntament per 
atendre als seus veïns i veïnes. 

 

Atès que a Catalunya més de 40 municipis han obert les seves portes el dia 12 
d’octubre i només a Badalona hi ha hagut una intervenció judicial de prohibició. 

 

Atès que aquest atac jurídic i polític dirigit contra el Govern de Badalona per part dels 
poders vinculats al Partit Popular, vol aconseguir per via judicial allò que no sap 
resoldre per via democràtica. 

 

Atès que diferents Ajuntaments, càrrecs electes, organitzacions polítiques, sindicals i 
socials han manifestat el seu suport a l’Ajuntament de Badalona i han demanat 
respecte per la sobirania local. 

 

Per tot això, el grup municipal d’Esquerra Republicana proposa al Ple l’adopció dels 
següents: 

 

ACORDS 

 

Primer.- Donar suport al govern de Badalona com a representant democràtic de la 
ciutadania, davant les represàlies polítiques i jurídiques que pugui rebre. 

 

Segon.- Defensar la capacitat de les administracions locals per tal d’organitzar el 
calendari laboral dels seus treballadors/es, garantint un millor servei a la ciutadania. 

 

Tercer.- Lamentar la judicialització de la vida política de l’Estat espanyol, pretenent que 
els tribunals resolguin el que caldria debatre i acordar en l’àmbit polític. 

 

Quart.- Comunicar aquest acord a l’Ajuntament de Badalona, al jutjat d’instrucció 
número 5 de Badalona, al Jutjat contenciós número 14 de Barcelona i a la Delegació 
del Govern Espanyol. 

 

L’Hospitalet, 15 de novembre de 2016 

 


