AL PLE DE L’AJUNTAMENT DE SANTA POLA.
Els i les portaveus dels grups municipals SOCIALISTA, COMPROMÍS, SÍ SE
PUEDE SANTA POLA, ESQUERRA UNIDA i els regidors no adscrits, a l’empar
de la llei i atenent a les seues atribucions presenten al Ple de l’Ajuntament la
següent:

MOCIÓ SOBRE LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL O LLEI DE
RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ
LOCAL
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La Llei 27/2013, del 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local vingué a reformar la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora
de les Bases del Règim Local, que ha posat en perill la base del municipalisme
i del model que ha garantit la cohesió social del nostre Estat durant els últims
30 anys.
La reforma plantejada priva a les entitats locals de les competències en matèria
de prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social, així com
d’altres competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques actives d’ocupació,
etc.
La nova llei consagra l’estabilitat pressupostària com el principi rector en totes
les actuacions de les Administracions Públiques en compte de situar el focus
en l’atenció a la ciutadania i en la qualitat en la prestació de serveis a la
societat.
Des del principi, totes les forces polítiques excepte el Partit Popular, s’han
oposat frontalment a esta reforma perquè ataca i danya a l’arrel del govern
municipal, retalla competències als Ajuntaments i obri el camí a la desaparició o
la privatització dels serveis socials, representant a més un atac directe a la
Carta Europea d’Autonomia Local.

Per este motiu, els Grups Parlamentaris Socialista, Izquierda Plural, Unión
Progreso y Democracia i Mixto (BNG, CC-NC-PNC i Compromís) van presentar
un recurs d’inconstitucionalitat contra esta llei, a l’igual que van fer algunes
Comunitats Autònomes. Igualment, més de 3.000 Ajuntaments de tota
Espanya, que representen a més de 16 milions de persones, plantejaren un
conflicte davant el Tribunal Constitucional en defensa de l’autonomia local. Tant
els recursos presentats com el conflicte plantejat foren admesos a tràmit pel TC
i estan pendents de tramitació i sentència.
A més, esta llei de “Racionalització i Sostenibilitat” de l’administració local
tindrà, en cas d’aprovar-se el text del seu avantprojecte, un efecte
tremendament negatiu en la prestació del servei educatiu, el sanitari i el
sistema de serveis socials, base de la igualtat d’oportunitats en termes de
justícia i equitat de la nostra societat, tant en els municipis de més de 20.000
habitants com en els de menor grandària especialment als pobles més xicotets.
Ni “racionalització” ni “sostenibilitat”, sinó tot el contrari: augment de les
diferències, més burocràcia inoperativa i desaparició de municipis.
Per si tot el que s’ha exposat no tinguera la gravetat suficient, esta reforma ve
en un moment en el que les xifres de pobresa a Espanya són cada dia més
dramàtiques. En l’actualitat, 1 de cada 5 persones viuen per baix del llindar de
la pobresa; el 33.8% de la població menor d’edat estan en risc de pobresa i la
taxa de cobertura per desocupació ha baixat fins a deixar desateses a la meitat
de les persones en atur. Per altra part, tindre un treball ja no garantix eixir de la
pobresa a Espanya.
Esta llei significa el desmantellament de la referència més propera a la
ciutadania, el primer nivell d’accés a la representació popular, i el substituïx per
l’eliminació de competències i serveis consolidats, així com per una absència
de finançament que porta a la seua privatització.
Es margina a les persones que viuen en municipis amb menys de 20.000
habitants al suprimir qualsevol servei social (fins i tot els serveis d’assistència
immediata deixen de ser de caràcter obligatori als municipis xicotets) a favor
d’una pretesa major rendibilitat, i traspassar estes competències directament a
les Diputacions provincials. És inacceptable el poder que s’atorga a les
Diputacions provincials quan en realitat són simples instruments, poc
democràtics i molt poc transparents, de poder a mans dels partits polítics. És
incomprensible la seua existència en el nostre Estat d’autonomies. No trobarem
en cap democràcia moderna 4 nivells administratius: Estat central, Comunitats
Autònomes, Diputacions i Ajuntaments.

En definitiva, la LRSAL suposarà per a milions de persones perdre l’atenció
social que rep dels seus Ajuntaments, per això, la Junta de Govern de la FEMP
ha demanat una moratòria de la seua entrada en vigor i la seua posterior
derogació.
Per tot açò, els Grups Municipals i regidors no adscrits signants, proposen al
Ple de l’Ajuntament de Santa Pola els següents:

ACORDS
1. Reafirmar l’autonomia local i la transcendència del paper dels
Ajuntament en la igualtat d’oportunitats, la democràcia i la cohesió
social; elements que han permés vertebrar el territori i prestar serveis
essencials i bàsics, descentralitzats i de proximitat per a la ciutadania.
2. Sol·licitar la derogació immediata de la Llei 27/2013, del 27 de
desembre, per a la Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració
Local.
3. Donar trasllat d’este acord al Govern d’Espanya, a la Generalitat
Valenciana i a tots els Grups Parlamentaris de Les Corts, del Congrés
dels Diputats i del Senat.

Santa Pola, 17 de novembre de 2015

Signat:

Lorenzo Andreu Cervera,
Regidor i Portaveu del GM SOCIALISTA

Ana Antón Ruiz
Regidora i Portaveu del GM COMPROMÍS

María de las Mercedes Landa Sastre,
Regidora i Portaveu del GM S.S.P.S.P.

Samuel Ortiz Pérez
Regidor i Portaveu del GM Esquerra Unida

Francisco J. Soler Sempere
Regidor no adscrit

Ignacio J. Soler Martínez
Regidor no adscrit
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