ACTA 08/2013
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
23 DE DESEMBRE DE 2013
Assistents:
Joan Manso Bosoms (CiU)
Gerard Soler Serra (indep. CiU)
Marta Bardulet Farrés (CiU)
Dolors Costa Martínez (CiU)
Joaquim Serrador Rabaseda (CiU)
Núria Lopez Rodríguez (PSC-PM)
Lluís López Lafuente (PSC-PM)
Roser Capdevila Caballero (PSC-PM)

A Campdevànol,

Inici: 20:00
Acabament: 21:05
Es reuneixen en la Sala de Sessions de
la seu de l’Ajuntament els regidors/es
que
consten
al
marge,
sota
la
Presidència del seu titular l’Il·lm. Sr. Joan
Manso Bosoms.

Jaume García i Anglada (indep. ERCLa reunió té per objecte la celebració de
AM)
la sessió convocada en legal forma,
primera convocatòria.
Excusen:
Maria Mercè Guitart Noguera (PSCPM)
Joan Rivera López (indep. PSC-PM)
Actua com a secretària la Sra. Pilar Llorens i Argerich, habilitada a proposta de
l’Ajuntament per la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de
Catalunya per Resolució de 7 de setembre de 2012 (publicada per Resolució
GRI/2227/2012, de 18 d’octubre, DOGC núm. 6243 de 30/10/2012).
Comprovat que el quòrum d’assistents compleix allò que estableix l’article 98.c del Text
refós de la Llei Municipal i de Règim Local, aprovat per Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, per a tractar els assumptes inclosos al següent
ORDRE DEL DIA:
1r. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
1.1 Revocació de la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local
acordada el 30 de juny de 2011
1.2 Donar compte del decret d’alcaldia de delegació de competències de l’Alcalde a la
Junta de Govern Local
2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1 Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2014
3r. Mocions dels grups municipals
3.1 Declaració institucional davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta on el
poble de Catalunya podrà decidir sobre el seu futur col·lectiu
3.2 Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei de Racionalització i
Sostenibilitat de l'Administració Local
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
L’alcalde president declara oberta la sessió, i es tracten successivament els punts inclosos
a l’ordre del dia:

1r. Propostes de l’Àrea d’Alcaldia, Règim Intern i Obra Pública
1.1 Revocació de la delegació de competències del Ple a la Junta de Govern
Local acordada el 30 de juny de 2011

ANTECEDENTS
1.

El Ple de l’Ajuntament, en la sessió extraordinària de 30 de juny de 2011, va acordar
delegar determinades competències a la Junta de Govern Local. En concret van ser
objecte de delegació les següents competències:
−

2.

L’exercici de les accions judicials i administratives i la defensa de la Corporació en
matèries de competència plenària.
− La declaració de lesivitat dels actes de l’Ajuntament.
− Les contractacions i concessions de tota classe quan la seva competència no correspongui
a l’alcalde.
− Aprovació de projectes d’obra i serveis, quan la competència per contractar-los o concedirlos no correspongui a l’alcalde i quan no estiguin encara inclosos al pressupost.
− Les alienacions patrimonials quan el seu valor superi el 10% dels recursos ordinaris i les
permutes de béns patrimonials.
− La concertació d’operacions de crèdit la quantia acumulada de les quals, en cada exercici
econòmic, excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i les de Tresoreria
que excedeixin del 15% dels ingressos corrents liquidats a l’exercici anterior conforme la
Llei d’hisendes locals.
− Les altres que expressament confereixin les lleis.
El Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de 26 de setembre de 2013, ha declarat
que quan la Junta de Govern deliberi i adopti acords en exercici d’atribucions delegades pel
ple, la sessió serà pública, però deixarà de ser-ho quan la Junta de Govern exerceixi
atribucions no delegades.

FONAMENTS JURÍDICS
1.

2.

3.

D’acord amb el segon paràgraf de l’article 70.1 de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de
les bases de règim local (LBRL), en la redacció que en va fer l’article primer de la Llei
57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local, les
sessions de la Junta de Govern Local no són públiques.
El Tribunal Constitucional, mitjançant Sentència de 26 de setembre de 2013, ha declarat la
constitucionalitat d’aquest precepte, sempre que s’interpreti en el sentit que no inclou les
decisions relatives a les atribucions delegades pel Ple.
L’apartat 5è de l’article 8 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment
de les administracions públiques de Catalunya estableix que la delegació d'una
competència pot ésser revocada en qualsevol moment per l'òrgan que l'ha conferida.

ACORDS
1.
2.

Revocar les delegacions efectuades pel Ple de l’Ajuntament a la Junta de Govern Local en
la sessió extraordinària de 30 de juny de 2011.
Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província de Girona als efectes oportuns.

DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que aquest acord respon a la sentència del Tribunal Constitucional de 26 de
setembre de 2013 que determina que les Juntes de Govern Local hauran de ser públiques
quan tracti assumptes delegats pel Ple de la corporació. Destaca que aquesta sentència fa que
les Juntes de Govern Local siguin inoperatives i reflexa el profund desconeixement d’aquest
Tribunal del funcionament de les entitats locals. Llegeix algunes consideracions dels vots
particulars, que mostren la disconformitat a les consideracions de la sentència d’alguns
magistrats del mateix Tribunal. Finalment, diu que s’haurà d’acatar allò que diu la sentència del
Tribunal Constitucional, tot i estar-hi en desacord, per això s’opta a revocar les competències
que el Ple el dia 30 de juny de 2011 va delegar a la Junta de Govern Local i mitjançant decret
d’alcaldia, per no buidar de contingut la Junta, li delega competències que li són pròpies.

La Sra. López diu que en diverses ocasions s’ha tingut el debat de sobre si les delegacions a
la Junta de Govern Local són més o menys democràtiques. La sentència del Tribunal
Constitucional és un mandat que fa u na nova interpretació d’una llei que fa més de vint anys
que s’aplica de forma diferent. Finalment, diu que acataran la sentència i votaran a favor.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.
1.2 Donar compte del decret d’alcaldia de delegació de competències de l’Alcalde
a la Junta de Govern Local
Es dóna compte del decret d’alcaldia de data 16 de desembre de 2013, mitjançant el qual
l’Alcalde delega a la Junta de Govern Local un seguit d’atribucions que són competència
d’aquest.
El Ple en queda assabentat.

2n. Propostes de l’Àrea d’Hisenda i Promoció Econòmica
2.1 Aprovació inicial del pressupost general de la corporació per a l’exercici 2014
Format el Pressupost General d’aquest Ajuntament corresponent a l’exercici econòmic 2014
així com, les seves Bases d’Execució i la Plantilla de Personal comprensiva de tots els llocs de
treball, de conformitat amb allò que estableixen els articles 168 i 169 del Text Refós de la Llei
Reguladora d’Hisendes Locals aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, i
l’article 18 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril, pel qual es desplega el Capítol I del Títol VI
de la Llei 39/1988.
En data 16 de desembre la secretària interventora ha emès l’informe d’intervenció i l’informe
d’Avaluació del Compliment de l’Objectiu d’Estabilitat Pressupostària.
ACORD
PRIMER. Aprovar inicialment el Pressupost General de l’Ajuntament de Campdevànol, per a
l’exercici econòmic 2014, junt amb les seves Bases d’Execució, i el resum per capítols de les
quals és el següent:
ESTAT DE DESPESES
A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Despeses del Personal

2

Despeses corrents en béns i serveis

3.000.705,00
2.395.405,00
985.440,00
1.294.250,00

3

Despeses financeres

63.000,00

4

Transferències corrents

52.715,00

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

605.300,00

6

Inversions reals

601.300,00

7

Transferències de capital

4.000,00

B)

OPERACIONS FINANCERES

8

Actius financers

9

Passius financers
TOTAL DESPESES

151.500,00
151.500,00
3.152.205,00

ESTAT D’INGRESSOS
A)

OPERACIONS NO FINANCERES

A.1

OPERACIONS CORRENTS

1

Impostos directes

2

Impostos indirectes

3

Taxes, preus públics i altres ingressos

795.460,00

4

Transferències corrents

784.350,00

5

Ingressos patrimonials

9.620,00

A.2

OPERACIONS DE CAPITAL

6

Alienació d’inversions reals

-

7

Transferència de capital

414.875,00

B)

OPERACIONS FINANCERES

108.500,00

8

Actius financers

9

Passius financers

108.500,00

TOTAL INGRESSOS

3.152.205,00

3.035.705,00
2.628.830,00
1.019.400,00
20.000,00

414.875,00

-

SEGON. Aprovar inicialment la plantilla de personal, comprensiva de tots els llocs de treball
reservats a funcionaris, personal laboral i personal eventual i declarar serveis essencials i de
caràcter prioritari els relacionats directa o indirectament amb l’educació o atenció a la infància,
els d’assessorament jurídic i gestió dels recursos públics, als efectes d’allò establert en
l’article 21.2 del Projecte de Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per al 2014, en el
mateix sentit que preveia l'article 22.2 de la Llei 17/2012, de 27 de desembre, de
Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2013.
TERCER. Atès l’incompliment de la regla de despesa, iniciar la formulació d’un Pla Econòmic i
Financer, que permeti assolir el compliment en el termini d’un any, de conformitat amb allò que
estableixen els articles 21 i 23 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera.
QUART. Exposar al públic el Pressupost General per al 2014, les Bases d’execució i plantilla
de personal aprovats, per termini de quinze dies, mitjançant anuncis en el Butlletí Oficial de la
Província de Girona i tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als efectes de presentació de
reclamacions per part dels interessats.
CINQUÈ. Considerar elevats a definitius aquests acords en el cas que no es presenti cap
reclamació.
SISÈ. Remetre còpia a l’Administració de l’Estat, així com també a l’òrgan competent de la
Generalitat.
DELIBERACIONS

L’Alcalde dóna la paraula al Sr. Soler, regidor d’Hisenda.
El Sr. Soler manifesta que el pressupost que avui es sotmet a aprovació és lleugerament
superior al del 2013 perquè en l’anualitat 2013 hi havia un pressupost de despeses per a
inversió de 100.810,00 euros i al 2014 és de 601.300,00 euros. Seguidament destaca els eixos
estratègics a partir dels quals s’ha elaborat el pressupost:
Des de l’àmbit social:
− Es consolida la despesa per a serveis socials en 71.000,00 euros.
− Es crea una línia de subvencions de 2.000,00 euros per atenció de menors a càrrec, en
concret, per a necessitats educatives.
− Es crea una línia de subvencions per a famílies en situació de risc de 3.000,00 euros
pensada per donar cobertura immediata en aquells casos més complicats i que els
serveis socials no poden actuar directament, en assumptes com en subministraments o
desnonaments.
Des de l’àmbit de promoció econòmica i el desenvolupament local:
− S’aposta per les diferents entitats que treballen pel municipi dinamitzant el teixit
empresarial, fomentant la creació de l’ocupació, la promoció del territori i del municipi,
incrementant l’aportació a Ripollès Desenvolupament.
− Es crea una partida específica de 12.000,00 euros per marcar les línies estratègiques
consensuades entre l’àmbit polític, el privat i la resta d’agents sobre l’entorn del Torrent
de la Cabana i potenciar d’una manera ordenada i coherent el turisme a Campdevànol,
que no estigui sotmesa a canvis polítics.
Des de l’eficiència energètica:
− Continuïtat en les mesures d’estalvi energètic a través del Punt d’Infoenergia.
− Es preveu la reparació de les plaques solars de la Llar d’infants.
− Es preveu l’optimització de la caldereria del Centre Cívic.
− Es crea una línia de subvencions de 4.000,00 euros per al foment de l’eficiència
energètica entre els particulars.
Des de l’àmbit de l’educació:
− Suport constant i econòmic a la Llar d’infants i al servei educatiu.
Seguidament, el Sr. Soler explica de forma detallada cada un dels capítols del pressupost de
despeses i d’ingressos en comparativa amb el pressupost de 2013 i detalla cada una de les
inversions que es preveuen portar a terme i la seva forma de finançament.
Finalment, fa un anàlisi de l’estat d’endeutament de l’Ajuntament i informa de la necessitat de
procedir a la formulació d’un Pla Econòmic Financer, atès que el pressupost 2014 incompleix la
regla de la despesa com a conseqüència de la necessitat de concertar un préstec de
108.500,00 euros per a fer les obres subvencionades pel PUOSC.
Per finalitzar, el Sr. Soler agraeix públicament al Sr. Lluís López i a la Sra. Núria López l’esforç
per intentar negociar els pressupostos i els demana que deixin a una banda les posicions
polítiques i que almenys no votin en contra d’aquests pressupostos, ja que hi ha uns eixos
bàsics ja exposats que comparteixen.
La Sra. López manifesta que fan una valoració positiva del pressupost 2014 perquè
incrementa en un 24,22% respecte el pressupost de 2013, esdevenint un canvi evident. A més,
després de la negociació s’han acceptat algunes propostes plantejades pel seu grup municipal
com la subvenció educativa per a llibres. Tot i així, detecta una sèrie de contradiccions que es
resumeixen seguidament:
−
En el capítol 1 es redueix la jornada laboral de l’arquitecte municipal que només farà 10
hores setmanals. Entenen que hi hagi una disminució de l’activitat, però s’està plantejant
un pressupost que incrementa les inversions i que farà necessari un assessorament
tècnic, per això, volen saber com es portarà a terme aquest assessorament i quin és el
motiu de la reducció. A més, cal tenir en compte que també es desenvoluparan projectes
importats per al municipi com és la nova escola.
−
En el capítol 2, es redueixen partides per a programes de joventut, com el casal d’estiu, i
no en saben el motiu.
−
En l’àrea d’ensenyament, creuen que les ajudes no haurien de finançar la festa major
infantil sinó programes d’educació i per això valoren positivament la concreció d’en què es
destinaran.

−

En relació amb la partida de festes, hi ha un increment de 15.000,00 euros, tindrem una
partida de 80.500,00 euros en total, entre activitats culturals i festes municipals. Però no
han vist desglossada una partida per al vestuari de la dansa, en l’últim Ple la regidora va
afirmar que ja havia encarregat els vestits, han demanat l’expedient de contractació i no se
n’està tramitant cap, esperen que s’acabi fent aquesta inversió. A més, destaca que la
partida de 2013 per a festes és molt semblant a quan s’ingressaven molts diners per a
l’ICIO.
−
En l’àmbit de promoció econòmica, els crida l’atenció els 25.000,00 euros per a fires i
mercats, és una quantitat molt gran per un municipi tan petit. Si realment i justificadament
es demostra que hi ha una repercussió directa en l’activitat del municipi no hi tenen
objecció, però seria interessant buscar més recursos externs perquè el municipi no hagi
d’aportar tants diners.
−
En relació amb les inversions, creuen que hi ha actuacions més prioritàries com:
l’arranjament dels jardins de la plaça Melció Vaquer igual com s’ha fet a la plaça de la
Mainada; la construcció de les voreres del costat dels ascensors al barri de l’Estació;
l’execució d’actuacions de millora de la seguretat viària en diversos carrers del municipi
que es troben molt degradats, com per exemple a Sant Cristòfol; l’adequació de la zona
esportiva del carrer 11 de setembre després del trasllada de la pista d’skate perquè ha
quedat molt buida; i pel que fa a la reutilització dels fanals de la carretera de Gombrèn al
barri de l’Estació, creuen que no és una actuació encertada, ja que traslladar uns fanals
amb una vida útil força gastada no és el més adequat. Respecte a les inversions
subvencionades pel PUOSC celebren que s’hagin inclòs en el pressupost, però recorda
que s’haurien d’haver portat a terme el 2012 i es faran el 2014. Finalment, creu que
s’haurien d’haver buscat més subvencions per a executar aquestes inversions per no
haver de demanar crèdit.
Per un motiu de coherència, manifesta que no poden donar suport a aquest pressupost.
Adverteix que des de fa dos anys el seu grup municipal demanava que es fessin inversions i els
responien que la situació no era bona i ara, de cop i volta, al 2014 es poden fer totes les
previstes i es pot demanar un crèdit de 108.000,00 euros. Seguidament, manifesta que, tot i no
estar d’acord en la priorització que s’ha fet de les inversions, tenen el seu suport per tirar-les
endavant, però alhora demana que s’estudiï la possibilitat de fer altres inversions incloses dins
de la Llei de barris.
Finalment, agraeix el treball del regidor d’Hisenda i la mà estesa d’aquest i del regidor d’Esports
i es posa a la seva disposició per allò que sigui necessari.
L’Alcalde diu que contestarà alguns dels punts exposats per la Sra. López. En primer lloc li
agraeix la mà estesa i el to de suport però precisa el següent:
−
Una de les principals tasques de l’arquitecte és l’emissió d’informes per a llicències
urbanístiques i aquestes han disminuït molt, la qual cosa es comprova amb el fet que
l’ICIO s’ha desplomat.
−
En relació amb el casal d’estiu, l’any passat hi havia més oferta de casals i va fer que hi
hagués una disminució d’inscripcions.
−
En relació amb les festes municipals, li recorda que en època de bonança només la Festa
Major era de 90.000,00 euros, ara són 87.000 euros totes les activitats culturals.
−
En relació amb la partida de fires i mercats, hi ha una partida de 7.000,00 euros que són
per al fòrum transfronterer finançats per fons europeus i una partida per a fires i mercats
que en gran part ve finançada per la Diputació de Girona.
−
En relació amb les inversions, diu que recullen les seves aportacions moltes de les quals
ja han traslladat a les associacions de veïns.
−
I pel que fa al cofinançament, diu que la situació no és la que era, però que la nova
convocatòria del PUOSC inclou tres de les actuacions sol·licitades.
Manifesta que lamenta el vot en contra, però ho respecta. Finalment, diu que no s’havia invertit
durant dos anys perquè s’havia de tancar l’herència rebuda.
El Sr. Soler insisteix en demanar que canviïn la intenció del seu vot, ja que una gran part del
pressupost no l’han criticat i, a més, hi ha diversos aspectes que durant l’execució del
pressupost caldrà pactar entre tots.

El Sr. García diu que la intervenció de voluntat de negociació del Sr. Soler la troba molt
encertada i que amb un ampli suport al projecte de pressupostos presentant seria un bon inici
per crear ponts de diàleg.
La Sra. López diu que han presentat un anàlisi del pressupost en positiu, constructiu, per
intentar trobar punts d’acord, no criticant ni posant-nos en gestions anteriors, però alhora
justificant el seu no. En alguns regidors han vist la predisposició de treballar conjuntament, però
per altres no. Recorda que els regidors són per a treballar pel poble. En relació amb el
cofinançament, diu que hi ha ajuntaments de la comarca que han rebut convenis de la
Diputació per valor de 120.000,00 euros per a inversions i Campdevànol no en té cap, això és
el que estan reclamant. En relació amb la reducció de la jornada de l’arquitecte, demana que
no es faci, ja que d’aquesta manera es podrà treballar amb els serveis propis. Demana
respecte al Sr. Alcalde quan ha fet referència “l’herència que ens han deixat” i li recorda que la
inversió per a l’aigua es podrà fer gràcies a una subvenció que el seu equip de govern va
demanar, a més té la possibilitat d’executar les inversions subvencionades per la Llei de barris i
que no s’estan executant no sap ben bé per què. Finalment, manifesta la seva voluntat de
col·laborar, però demana respecte i serietat perquè tothom fa el que bonament pot.
El Sr. Alcalde diu que es queda amb el plantejament de crear ponts de diàleg.

VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per majoria
absoluta amb sis vots a favor (CIU i ERC-AM) i quatre abstencions (PSC-PM).

3r. Mocions dels grups municipals
3.1 Declaració institucional davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta on
el poble de Catalunya podrà decidir sobre el seu futur col·lectiu
Davant l’anunci de la convocatòria d’una consulta per tal de decidir si la nació catalana vol
esdevenir un Estat independent, aquest Ple, integrat per representants electes per la ciutadania
de Campdevànol, vol manifestar:
1.
La seva satisfacció per l’acord entre la majoria de les forces polítiques al Parlament que
farà possible la celebració d’una consulta on el poble de Catalunya decidirà, de manera lliure i
democràtica, el seu futur col·lectiu.
2.
El seu compromís amb la Generalitat i amb el Parlament de Catalunya, representants
legítims del poble català, per tal que aquesta consulta sigui realitat.
3.
La seva crida a la ciutadania a que participi de manera activa, pacífica i en llibertat en
aquest acte democràtic, decidint el seu destí.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica que diversos partits del Parlament s’han posat d’acord per a convocar una
consulta perquè els ciutadans puguin manifestar la seva voluntat en relació amb el futur del
nostre país i creuen que cal manifestar el suport de les entitats locals a aquesta convocatòria.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

3.2 Acord d’adhesió al Manifest davant la pròxima aprovació del projecte de Llei
de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
Aquesta setmana el Senat aprovarà el Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, remetent el text per la seva aprovació definitiva al Congrés. El text
aprovat, previsiblement, serà implacable vers la visió que el nostre país té i vol tenir de
l’administració local de Catalunya.
De fet, poc ha variat de quan el 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 modificava 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.
Poc temps després, el món local de Catalunya, expressava a través de la Comissió Permanent
del Consell de Governs Locals de Catalunya el seu posicionament: constatació que aquell
avantprojecte suposava una invasió de les competències de la Generalitat de Catalunya sobre
l’organització territorial i el règim local previstes a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, així com
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, com cap a les competències que la nostra capital té reconeguda a la Carta Municipal
de Barcelona.
Així mateix, les organitzacions sindicals van manifestar també el seu rebuig a aquesta reforma
que suposa un profund canvi competencial i estructural en la dimensió de les administracions
locals, feia una reinterpretació minimalista de l’autonomia local, suprimia serveis públics de
proximitat necessaris i essencials per a la ciutadania i incidia de forma negativa sobre
l’ocupació pública i les seves condicions.
Aquell text presentat amb l’objectiu de racionalitzar i aconseguir un suposat estalvi econòmic,
contemplava mesures que afectaven greument l’autonomia local i que atemptaven contra
l’equilibri territorial. Pretenia una valoració del cost estàndard dels serveis oferts a la ciutadania
i els seus nivells de qualitat, sota criteris estrictament economicistes, que podia 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 significava la intervenció dels ens locals vulnerant l’actual model territorial de les
nostres comarques. Aquesta proposta partia d’un desconeixement o incomprensió de 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.
D’aquells primers textos proposats per part de l’Estat, els governs locals del país, a través de
les entitats municipalistes i grups parlamentaris i les organitzacions sindicals han proposat
alternatives, esmenes i textos alternatius entre d’altres. Han volgut ajudar a la reflexió i millora
de la norma, així com de forma constructiva plantejar escenaris més viables, eficients i amb una
visió positiva del que fan i representa l’administració local. L’autisme i poca predisposició de
l’Estat en col·laborar ha estat, com a mínim, decebedor.
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.
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 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. 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.
La voluntat de treure competències al món local, de traspassar competències dels ajuntaments
a les diputacions, allunyant el centre de decisió política i prestació del servei del ciutadà,
expressa els objectius de recentralització, control i limitació de l’autonomia local que vol
executar el Govern de l’Estat.
Apostem per un model de competències i serveis públics de proximitat i de qualitat, prestats per
uns treballadors públics i eficients, ciutadans al servei de ciutadans i amb una forma voluntat de
servei i compromís.
Davant l’imminent aprovació del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local, el món local de Catalunya, els electes democràticament escollits per
sufragi universal del nostre municipi, les organitzacions sindicals, els empleats públics, així com
un gran nombre d’entitats i moviments veïnals i socials, manifestem el total rebuig a aquest
projecte legislatiu.
Manifestem 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, un deteriorament i tancament de
serveis que afectarà als nostres veïns i veïnes i a l’ocupació pública.
Manifestem, alt i clar, que 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.
Manifestem i 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.
DELIBERACIONS
L’Alcalde explica els motius pels quals s’ha presentat aquest manifest i resumeix els
antecedents.
La Sra. López diu que aquesta Llei és una involució i que hi ha una frase que reflecteix molt
clarament el què passarà: si fins ara venia un veí i ens demanava si el podem ajudar en una
cosa podíem dir no podem, però amb aquesta Llei haurem de dir ens ho han prohibit.
VOTACIÓ
No havent-hi més intervencions, es sotmet la proposta a votació, la qual s’aprova per
unanimitat.

Atès que no hi ha més assumptes per tractar, l’alcalde president aixeca la sessió al lloc, data i
hores dalt consignats.
La Secretària,

El president,

Pilar Llorens i Argerich

Joan Manso Bosoms

