
Moció per a la defensa dels governs locals dels Països Catalans

Amb el pretext de la crisi econòmica i com a estratègia de gestió d’aquesta, les reformes
en el món local són a l’ordre del dia i en els darrers mesos tant el govern espanyol com el
govern del Principat de Catalunya han mogut fitxa en aquest aspecte. El govern espanyol
va  aprovar  al  desembre  la  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre,  de  Racionalización  y
Sostenibilidad  de  la  Administración  Local (LRSAL)  i  el  govern  de  la  Generalitat  de
Catalunya està tramitant al Parlament el projecte de Llei de Governs Locals de Catalunya.
Totes dues reformes van en la mateixa línia i responen a les mateixes directrius polítiques
emanades de la UE i la Troika: tendir a l’eliminació de les administracions públiques més
properes al ciutadà, per tant, les més descentralitzades i menys controlables políticament i
fomentar l’externalització de serveis fonamentals per posar-los en mans d’empreses que
en puguin treure un benefici econòmic.
És molt necessari legislar el camp dels governs locals catalans, ja que la legislació que
tenim  és  molt  antiga,  però  fent  una  aposta  seriosa,  construïda  amb  el  territori,
consensuant l’articulat amb els diferents actors i fent un procés de participació directa i
deliberació dels municipis i comarques.
Molts Ajuntaments s’han posicionat clarament en contra de la  Llei  27/2013, de 27 de
desembre,  de  Racionalización  y  Sostenibilidad de la  Administración  Local (LRSAL)  ja
aprovada, i estan aprovant la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local
contra la llei, davant del Tribunal Constitucional. Si bé aquest recurs es manifesta en la
defensa  de  l’autonomia  local,  res  diu  de  la  sostenibilitat  financera,  l’estabilitat
pressupostària  i  la  suficiència  financera  a  la  que  estan  sotmeses  les  competències
municipals, avaluant-les amb indicadors estrictament econòmics, fet que també preveu el
projecte de llei  de governs locals de la Generalitat de Catalunya, i  que serveix com a
element decapitador dels serveis públics de proximitat obrint la porta a la privatització i
centralització de serveis cap a altres administracions superiors.
El passat mes de novembre, els grups polítics del PSC, PPC, ICV-EUiA, C's i la CUP van
presentar esmenes a la totalitat,  de retorn, al  projecte de llei  de governs locals de la
Generalitat de Catalunya, que no van ser acceptades pels vots de CIU i ERC en contra.
S’evidencia, doncs, una manca de consens general i una clara oposició a les reformes
que ambdós governs estan proposant.
Ambdues lleis responen tant al que suposa la retallada dràstica de competències a l’àmbit
local, basant aquestes en indicadors de control esctrictament econòmics, com per la seva
clara voluntat externalitzadora i privatitzadora. En aquests dos objectius estratègics tant la
llei espanyola, com la catalana, coincideixen, si bé amb alguns matisos. 
L’agressió és tant desproporcionada i de tal envergadura que cal fer servir tots els mitjans
que tinguem al nostre abast per tal d’aturar aquest procés d’involució democràtica tant
ràpidament com sigui possible. La presentació del recurs és un pas endavant, però per a
defensar els nostres governs locals, cal anar més enllà. És imprescindible que, a banda
del recurs, aflori el debat, es dugui a terme la mobilització des del món local i es prengui
una dinàmica marcada des de sota i no sotmesa a negociacions d’esquena al món local i,
per tant, a la població. En el camí de la construcció nacional, hem de dur a terme aquest
procés de debat sobre l'Administració local de forma conjunta amb tots els territoris dels
Països Catalans, coordinant-nos ajuntaments, grups polítics, associacions municipalistes i
socials.
Per tots aquests motius, cal anar molt més enllà del recurs. Cal emplaçar doncs al conjunt
d’actors polítics i socials dels Països Catalans a desobeir activament la reforma espanyola
des de cadascun dels Ajuntaments i a no aplicar-ne les reformes. Conscients del cost,



personal i econòmic que això pot suposar per alcaldes i alcaldesses, però com a única
solució per a defensar els nostres governs locals. I, a més, emplaçar a treballar perquè la
llei  catalana,  en  tràmit  parlamentari,  es  replantegi  i  reconsideri  el  seu articulat,  poder
començar de nou i poder construir el model de governs local català des de baix, amb la
participació i consens de municipis i comarques. 

Per tot això, proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS

1. Rebutjar frontalment  la  Llei  27/2013,  de 27 de desembre,  de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), no només amb el recurs davant
del tribunal constitucional sinó exercint aquest rebuig frontal amb desobediència,
obertura del  debat  amb la  ciutadania i  amb una campanya de conscienciació  i
informació sobre les regressions democràtiques i  en drets  socials  que suposen
aquestes reformes al municipi.

2. Demanar al govern de la Generalitat de Catalunya que aturi el tràmit del projecte de
Llei de governs locals català acceptant així les esmenes a la totalitat ja presentades
pels  grups  de  l’oposició.  Constatant  que  una  llei  de  governs  locals  és  del  tot
necessària, però que cal reconsiderar el projecte de llei ja que no podem perdre
grans  oportunitats,  amb  la  necessitat  de  reformular-la  i  construir-la  amb  la
coherència del moment polític i amb el consens de municipis i comarques.

3. Treballar  conjuntament  amb la  resta  de  municipis  i  el  Ple  del  Parlament  de  la
Generalitat de Catalunya per a portar el debat sobre la reforma dels governs locals
als municipis,  obrint  un procés participatiu real  i  debat  obert  amb la ciutadania,
liderat des del territori, on la nova realitat de l’administració local catalana es vagi
construint a mesura que també avanci el nostre procés de construcció nacional. 

4. Per  tal  d’avançar  cap  a  la  construcció  nacional  dels  Països  Catalans,  realitzar
aquest  procés  de  debat  i  participació  sobre  el  món  local,  de  forma  conjunta  i
coordinada,  amb tots  els  territoris,  cercant  el  consens entre ajuntaments,  grups
polítics, ciutadania organitzada i associacions municipalistes i socials. 

5. Comunicar  aquests  acords  al  govern  de  l’Estat  Espanyol,  al  govern  de  la
Generalitat de Catalunya, al Govern de les Illes Balears, al govern de la Generalitat
Valenciana,  als  grups  parlamentaris  del  Congrès  dels  Diputats,  als  grups
parlamentaris del Parlament de Catalunya, del Parlament del País Valencià, del de
les  Illes  Balears  i  a  les  diferents  associacions municipalistes  i  ciutadanies  dels
Països Catalans. 


