Resolució en contra de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l'Administració Local (LRSAL)

El món local és un espai complex i plural, de grans transformacions i la primera
porta per a la resolució dels problemes ciutadans i la millora de les condicions de
vida de la població.
Els ajuntaments són avui dia la protecció pública dels ciutadans que més pateixen
la crisi i han estat capaços de fer front als grans reptes del S.XXI (fenòmens
migratoris, nous models familiars, l'envelliment de la població i la conseqüent
dependència, etc). En definitiva, són el principal dic de contenció contra la crisi i
l'espai de resistència, dignitat i defensa dels drets de la ciutadania, i per tant,
generadors d'alternatives socials i econòmiques per sortir de la crisi. A més, de ser
l'Administració millor valorada per la pròpia ciutadania, com ho demostra l'enquesta
de la CEO del 2013.
Des de Joves d'Esquerra Verda defensem un model de municipalisme basat en la
proximitat, l'equilibri territorial, la modernització, la sostenibilitat, la participació
democràtica i la suficiència financera. Però l'actual LRSAL va totalment en contra
d'aquests principis, suposa una demolició i desmantellament controlat de la
democràcia local cap a un model centralitzador i autoritari de l'actual govern,
depreciant el principi rector del municipalisme: la proximitat.
La nova llei erosiona l'autonomia local, organitzativa, no respecta les competències
i posa en perill les prestacions dels serveis socials bàsics que tant necessiten els
ciutadans en un moments de crisis com l'actual i vulnera el principi de subsidiarietat
contingut a la de la Carta Europea de l'Autonomia Local de 1985, afectant
considerablement a la cohesió econòmica, social i territorial.
Un dels objectius de la llei és eliminar duplicitats i competències impròpies per
ajustar aquesta "racionalització", però això és fals. Darrera hi ha la voluntat de
desmantellar les competències municipals amb més importància social i que poden
ser susceptible de negoci, com serveis socials, educació, polítiques d'equitat de
gènere, joventut, etc. per traslladar-les a les Comunitats Autonòmiques o a les
Diputacions que ni tals sols han estat escollides democràticament, i privatitzar-los.
El model aprovat significarà una gran ineficiència en la prestació d'aquests serveis
bàsics i fonamentals per a milions de ciutadans ja que deixaran de ser prestats des

de el coneixement que proporciona la proximitat, perdent la qualitat i la cobertura a
molts ciutadans.
I si parlem dels municipis menors de 20.000, els quals representen un 95% a tot
l'Estat, l' intervencionisme encara és major, ja que son buidats de totes les seves
competències municipals. La seva població serà exclosa de drets de representació,
participació i autonomia, allunyant encara més les institucions dels ciutadans,
sobretot pel que fa a la minoria rural del nostres territori. La llei suposa un atac
contra la democràcia i el món rural.
Les claus de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local són:
debilitar la democràcia local, anteposar els principis neoliberals financers per
damunt de l'equitat dels serveis municipals, intervencionisme, control, privatització,
desmantellament de les competències i vulneració dels principis constitucionals.
Estem

davant

d'una

política

regressiva,

arbitraria

i

de

criminalització

de

l'administració local, on la professionalitat, la transparència i la racionalitat són el
realitat l'eliminació de la política de l'àmbit local.
No oblidem tampoc la Llei de Governs Locals que s'està tramitant al Parlament de
Catalunya i que acaba pecant de la mateixa filosofia que LRSAL: estabilitat
pressupostària per debilitar i aprimar l'administració local. En aquesta llei, però, les
competències no van a parar a les Diputacions sinó als Consell Comarcals que
gaudeixen de la mateixa manca democràtica que les anteriors. Aquesta llei
modifica, unilateralment, l'organització territorial bàsica que emana de l'Estatut i
trenca comarques com el Baix Llobregat, el Vallès Occidental o el Maresme, totes
elles conegudes per les seves lluites socials històriques. Estem davant d'una llei de
Governs Locals de Catalunya que continua sense donar resposta als problemes
enquistats dels Ajuntaments: el finançament i el marc competencial, i que tampoc
ens blinda davant la destrossa, molt superior, que pot comportar l'aplicació de
l'ARSAL.
S'ha de fer referències també a la tisorada en el Fons de Cooperació Local,
competència de la Generalitat, que ha afectat a més d'un centenar de municipis.
Aquesta retalla minva, considerablement, els recursos econòmics dels Ajuntaments
per fer front als serveis bàsics. No oblidem que al 2012 ja es va disminuir aquest
pressupost i que per tant, aquesta doble retallada, suposa un retrocés en la
possibilitat de prestació de serveis, així com del principi d'equitat territorial.
Per tot això, Joves d'Esquerra Verda:

-

Demanem al Govern de l'Estat Espanyol que abans de l' intervenció del
Tribunal Constitucional retiri aquesta Llei

-

Demanem, també, la retirada de l'actual Llei de Governs Locals aprovada pel
Parlament de Catalunya?

-

Exigim que es restableixi el pressupost total del Fons de Cooperació Local,
abans de les retallades.

-

Plantegem l’elaboració d'una nova llei en base als principis consensuats amb
els representants de l'Administració Local, alcaldes i alcaldesses, on es
materialitzi les necessitats reals dels municipis

-

Defensem el principi de suficiència financera davant del de sostenibilitat. On
les competències tinguin finançament

-

Demanem que es clarifiquin les competències locals per evitar que hi hagi
competències impropies sotmes a retallades i/o infrafinançament.

-

Exigim garantir els Fons de Cooperació Local que sustentin i garanteixin
l'autonomia local dels Ajuntaments

-

Cridem a l’aprovació d'una Llei de Finançament Local amb una major
participació en els tributs de l'Estat, ja que actualment tenen el mateix
percentatge de participació (13%) que tenien l'any 1979

-

Demanem flexibilitzar els objectius de dèficit per als Ajuntaments

