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MOCIÓ DE SUPORT A LA PRESENTACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE 
L’AUTONOMIA LOCAL CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE 
RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL 

 
Al mes de maig d’enguany es compliran trenta-cinc anys de la constitució dels 

ajuntaments democràtics. Al llarg d’aquests anys s’ha passat d’una situació en la qual 

van d’haver de planificar les ciutats per a fer front a un urbanisme desarrollista, 

especulatiu, afavoridor d'interessos individuals, i resoldre el dèficit d’infraestructures i 

d'equipaments bàsics, per afrontar noves realitats més complexes com el medi 

ambient, els canvis demogràfics i socioculturals de la nostra societat, fruit dels 

fenòmens migratoris, dels nous models familiars, de la dependència, de l'envelliment 

de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això ja que els municipis són 

vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els nostres 

ciutadans i ciutadanes. 

Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de 

finals del S.XX i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de l’autonomia local, són el 

principal dic de contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, 

de defensa dels drets de la ciutadania i els principals espais per generar alternatives 

socials i econòmiques per pal·liar els efectes de la crisi. 

Malgrat aquests esforços, els ajuntaments mai han tingut un finançament just i 

adequat. Durant aquests quasi bé trenta-cinc anys les hisendes locals han estat 

l’assignatura pendent en la mesura que l’aportació financera de l’Estat a les 

administracions locals no s’ha adequat als serveis que presten. 

El context actual de crisi econòmica està sent demolidor per als nostres municipis. 

Davant d’això els ajuntaments han hagut d’incrementar la despesa per donar resposta 

a aquesta emergència social. 

Ara, en l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai tenir una administració 

més propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de 

l’estat espanyol ha aprovat una “Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l’Administració Local” (LRSAL) que suposa, de facto, una retallada competencial sense 

precedents que suposarà un important retrocés, atès que afectarà de ple els serveis 

que donen els ajuntaments. 

Trenta-cinc anys esperant un nou marc competencial i un finançament adequat per 

garantir serveis locals bàsics, perquè ara amb aquesta llei el municipalisme torni a un 

model de fa quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la 

capacitat de decisió sobre les polítiques de proximitat, i també allunya les decisions i el 

control de la ciutadania acabant amb el valor de proximitat que permet la prevenció, la 

detecció i l’actuació per garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de 

pobles i ciutats de Catalunya. 
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Aquesta Llei aprofita la situació de crisi econòmica per modificar l’estructura de l’estat 

espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico-financera. Una llei 

que vol privatitzar els serveis, principalment dels tres grans serveis públics locals que 

encara es demostren econòmicament rendibles: l’abastament d’aigües, el tractament 

de residus i l’enllumenat públic. 

LRSAL vulnera l’Estatut de Catalunya en matèria d’organització territorial i de règim 

local, i converteix als ajuntaments en un apèndix de l’estat, i en una instància 

merament administrativa i sota control en el seu funcionament, vulnerant així l’actual 

marc basat en el principi d’autonomia local i principi de subsidiarietat, reconegut a la 

Carta Europea d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de 

competències i d’eficàcia en la redistribució. 

Davant d’aquesta situació les entitats municipalistes i els sindicats han iniciat una 

campanya d’informació a la ciutadania dels efectes de l’aplicació de la Llei de 

Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local, així com la defensa del món 

local perquè els ajuntaments són l’administració més ben preparada per oferir serveis 

de proximitat. 

Els ajuntaments volen seguir reivindicant el seu paper per seguir tenint el 

protagonisme en la defensa, garantia i l'enfortiment dels drets socials i la millora del 

benestar de la ciutadania. En canvi aquesta llei afecta la quotidianitat i les necessitats 

bàsiques de la gent, i redueix la capacitat de resposta dels governs locals. 

El Consell de Governs Locals de Catalunya, reunit el dia 13 de febrer de 2014, va 

acordar promoure la presentació d’un conflicte en defensa de l’autonomia local contra 

els articles primer i segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 

de desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE 

núm. 312 de 30 de desembre de 2013), en els termes que preveuen els articles 75bis 

a 75 cinquè de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d’octubre, del Tribunal Constitucional 

(LOTC).  

 
D’acord amb l’esmentada LOTC tan sols els municipis i les diputacions provincials 

estan legitimats per interposar un conflicte en defensa de l’autonomia local, això no 

obstant els consells comarcals es troben directament afectats per la LRSAL, tant per la 

seva condició d’ens locals amb personalitat jurídica pròpia com pel fet d’estar formats 

pels municipis de la comarca. D’acord amb les consideracions formulades es creu 

necessari expressar el rebuig del consell comarcal a la LRSAL i el suport a la 

presentació de l’esmentat conflicte en defensa de l’autonomia local.  

En conseqüència, es proposa al Ple del Consell Comarcal del Vallès Oriental que 

adopti els següents acords: 

 
PRIMER.- Expressar el rebuig del Consell Comarcal a la Llei 27/2013, de 27 de 
desembre de 2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local per l’atac 
que comporta contra l’autonomia local, per la seva invasió de les competències de la 
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Generalitat de Catalunya i pel model centralitzador i de reducció de serveis que 
imposa. 
 
SEGON.- Donar suport a la tramitació iniciada per ajuntaments i diputacions per a la 
formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i 
segon i restants disposicions afectades de la Llei 27/2013, de 27 de desembre de 
2013, de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local (BOE núm. 312 de 30 
de desembre de 2013). 
 
TERCER.- Posar els mitjans personals i materials del Consell Comarcal al servei dels 
ajuntaments de la comarca als efectes de col·laborar en els tràmits de presentació del 
conflicte en defensa de l’autonomia local. 
 
QUART.-Comunicar els acords presos al Consell de Governs Locals de Catalunya. 


