MOCIÓ QUE ES PRESENTA PER A L’APROVACIÓ DEL CONSELL D’ALCALDES
DEL VALLÈS ORIENTAL
El 15 de febrer de 2013 el Ministeri de Hisenda i Administracions Públiques va
presentar l’informe de l’Avantprojecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (ARSAL) que modifica la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim Local (LRBRL) justificant la seva presentació en un suposat estalvi
econòmic.
La Comissió Permanent del Consell de Governs Locals de Catalunya reunida a
Barcelona, el dilluns 11 de març de 2013 per analitzar el text aprovat constata que
aquest avantprojecte suposa un envaïment de les competències de la Generalitat de
Catalunya sobre l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut
d’Autonomia de Catalunya (article 160), suposa també una laminació del principi
d’autonomia local que la Carta Europea d’Autonomia Local, la Constitució Espanyola i
l’Estatut d’Autonomia garanteixen a tots els ens locals de base territorial i tampoc
respecta les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal de
Barcelona.
Aquest text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi
econòmic, contempla mesures que afecten greument l’autonomia local i atempten
contra l’equilibri territorial. L’ARSAL pretén una valoració del cost estàndard dels
serveis oferts a la ciutadania i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament
economicistes, que pot generar ciutadans de primera i de segona, ja que la prestació
dels serveis en realitats territorials i poblacionals diverses sembla evident que no es
pot valorar únicament des d’una òptica de cost/servei, i significa la intervenció dels ens
locals modificant i vulnerant l’actual model territorial de les nostres comarques.
Aquesta proposta desconeix la realitat del món local en general i del català, en
particular. Cal recordar que les Administracions Locals suposen el 13% de la despesa
pública global i representen només el 4’1% del deute públic.
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 global i el
65’9% del deute públic mentre que les CCAA tenen el 33 % (bàsicament despeses en
matèria de salut, educació i serveis socials que són el moll de l’estat del benestar) i el
15’9 % del deute públic global. És evident que aquestes dades reflecteixen que la
reforma de l’Administració Local no és la solució al problema estructural del sector
públic, del dèficit i del deute públic. L’Administració de l’Estat és la principal
responsable del deute i en canvi no ha afrontat cap reforma important de la seva
pesada estructura.
Si un problema té el món local i des de fa temps és la manca d’un finançament que
s’ajusti a la realitat de les seves necessitats i que faci possible la prestació dels serveis
que realitza a la ciutadania. Qualsevol tipus de reforma de l’administració local ha
d’anar acompanyada d’una llei de les hisendes locals que resolgui la injustícia
econòmica dels darrers trenta anys, i s’adeqüi a les necessitats que té l’administració
més propera a la ciutadania. La proposta del govern de l’estat a qui realment
perjudicarà serà al conjunt de la ciutadania que veurà afectat els seus drets a l’accés
als serveis públics locals per què difícilment una corporació supralocal podrà substituir
el coneixement de la problemàtica municipal i la sensibilitat d'un ajuntament.
L'ARSAL atempta directament contra els dret de les comunitats municipals a elegir els
seus representants i que aquests compleixin el mandat de dirigir i administrar els seus

municipis. Cal garantir drets socials i també regular prestacions econòmiques amb un
millor finançament local que dignifiquin l’exercici de la tasca exemplar que realitzen els
electes locals.
Malauradament, i contràriament als compromisos històrics de Governs de l'Estat de
diferent signe polític, ens trobem davant d'una proposta que nega als municipis
l'autonomia política i suficiència financera irrenunciables per a un municipalisme de
qualitat i democràtic. El municipi és l’estructura bàsica de l'organització territorial,
primària, propera i indispensable per tal de donar serveis als seus habitants, tal com
defineix el mateix Estatut d’Autonomia de Catalunya en el seu article 84. Els
ajuntaments són l’administració més propera a la ciutadania, la que coneix més bé la
realitat, i on les persones acudeixen en primer lloc i de vegades en últim lloc, i la que
més ràpidament respon als requeriments de la ciutadania amb més eficiència i
eficàcia. Els municipis són una peça bàsica pel desenvolupament socioeconòmic del
país, per la qualitat de vida del ciutadans i per la cohesió social i territorial, i han estat
un motor de la transformació de Catalunya, gràcies a l’esforç conjunt de regidors i
regidores, alcaldes i alcaldesses. Els regidors i els alcaldes són veïns que tenen
vocació de servei a la seva comunitat i que són elegits directament pels seus
conciutadans, per la seva proximitat. La majoria dels electes locals compaginen la
seva activitat professional amb la dedicació als seus veïns sense rebre compensació
econòmica. Els electes locals, especialment en el cas dels petits municipis són la
garantia de la seva pervivència i continuïtat, i peça clau pel funcionament de les seves
comunitats locals. Sense la dedicació permanent d’aquests electes a les seves viles i
pobles no tindríem garantit l’equilibri territorial del país ni la seva cohesió social i
territorial. Està demostrat que en el nivell local és quan les inversions són més eficients
i rendibles perquè malgrat la crònica insuficiència de recursos, tothom si aboca en
defensar la seva comunitat.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels
ajuntaments a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i execució del
servei del ciutadà, o de fer dependre els interventors de l’administració central de
l’estat, expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local
que vol executar el Govern de l’Estat.
Per tot això, el Consell d’alcaldes del Vallès Oriental, reunit en sessió de 17 d’abril de
2013, ACORDA:
Primer.‐ Rebutjar l'Avantprojecte de llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (ARSAL) amb els continguts de proposta actual.
Segon.‐ Manifestar que aquesta iniciativa legislativa no es tracta d'una simple
actualització del nivell competencial municipal, sinó que es tracta d'una autèntica
involució del règim local, que tindrà conseqüències socials en forma de majors
desigualtats, i un deteriorament i tancament de serveis que afectarà als nostres veïns i
veïnes.
Tercer.‐ Els Ajuntaments som essencialment governs locals de les nostres comunitats,
no només gestors tecnocràtics, i per això exigim respecte institucional i capacitat per
prioritzar polítiques i serveis municipals. Qualsevol reforma de l'Administració Local
s'ha de fer amb un consens ampli, lleialtat institucional i sense estigmatitzacions fàcils.
Quart.‐ Desprès de trenta quatre anys d'Ajuntaments democràtics, afirmem que ja és
hora de promoure una reforma de l'Administració local en l'àmbit competencial, però

també d'un marc de finançament just i suficient, i fer‐ho amb rigor, coneixement de la
complexa i diversa realitat municipal i amb visió de futur.
Cinquè.‐ Exigim al Govern central que respecti la competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya sobre l'organització territorial i el règim local, aprovada en
l'Estatut d'Autonomia, i explícitament la no invasió competencial recentralitzadora.
Sisè.- Que aquesta moció, un cop sigui aprovada, sigui notificada al Parlament de
Catalunya, la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la
Federació de Municipis de Catalunya.

