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PER LA DEROGACIÓ DE LA REFORMA DE L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
La Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local ha suposat un atac frontal a l'autonomia local i a la seva
capacitat de prestar serveis a la ciutadania. Romp amb la consideració que fins
ara s'havia tingut del municipi com a govern polític, convertint-lo en un gestor de
decisions alienes. Els Ajuntaments han estat les administracions públiques que
han sofert les polítiques d'austeritat més agressives i insolidàries.
La reforma plantejada priva les entitats locals de les competències en matèria de
prestació de serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres
competències: sanitat, consum, igualtat, polítiques d'ocupació, etc.

www.psib-psoe.org/mallorca
mallorca@psib-psoe.org

La nova Llei consagra una visió exclusivament economicista de les funcions
mateixes de l'Estat, i especialment de les Entitats Locals, en citar l'estabilitat
pressupostària com a principi rector que ha de presidir les actuacions de totes les
Administracions públiques en comptes de situar l'atenció en la ciutadania i la
qualitat en la prestació de serveis com a principals aspectes de la gestió local.
Des del principi, els i les socialistes ens hem oposat frontalment a aquesta
reforma perquè ataca i danya a l'arrel mateixa del govern municipal, retalla
competències als ajuntaments i obre el camí a la desaparició o la privatització dels
serveis socials que presten els ajuntaments. El text és, a més, un atac a la Carta
Europea d'Autonomia Local. També s'han oposat la resta dels grups de l'oposició i
alcaldes de tota Espanya, inclosos molts del Partit Popular. Per això, es va
presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra aquesta Llei.
Igualment, més de 3.000 ajuntaments de tota Espanya, que representen a més de
16 milions de ciutadans i ciutadanes, varen plantejar un conflicte davant el
Tribunal Constitucional en defensa de l'autonomia local constitucionalment
garantida. Tant els recursos presentats com el conflicte plantejat van ser
admesos a tràmit pel Tribunal Constitucional i estan pendents de tramitació i
sentència.
La crisi econòmica planteja nous reptes per a les entitats locals, reptes que, units
a la necessària derogació de la Llei per a la Reforma Local, obren un escenari que
ha d'estar protagonitzat per les propostes, el diàleg i el consens polític per
resoldre amb eficàcia els problemes que vénen arrossegant les entitats locals i els
primers afectats de les quals són els ciutadans i les ciutadanes.
El principal objectiu ha de ser aplicar el principi de subsidiarietat. Les entitats
locals són les administracions més properes a la ciutadania. Per això, reforçar el
seu caràcter democràtic i millorar la seva capacitat per prestar serveis han de ser
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les prioritats. Per a això és fonamental la participació de la ciutadania en les
decisions més importants dels ajuntaments, mitjançant mecanismes efectius de
participació. La segona característica ha de ser la transparència. La ciutadania
necessita saber de forma clara què fa l'administració que tenen més propera.
Només així es podrà jutjar i controlar als governs locals i als seus representants
amb responsabilitat. El tercer tret és la suficiència pressupostària. Des de fa molt
temps els nostres ajuntaments necessiten unes competències clares i uns
ingressos suficients per dur-les a terme. Només una administració que atén als
seus ciutadans i ciutadanes és una administració útil.

Per tot això, el Consell Polític dels i les socialistes de Mallorca aprova la següent
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ:

El Consell Polític dels i les socialistes de Mallorca insta al Govern d'Espanya a
adoptar urgentment les mesures necessàries per a:
www.psib-psoe.org/mallorca
mallorca@psib-psoe.org

1. Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l'Administració Local.
2. Aprovar una Llei de Règim Local que reforci l'autonomia local, que garanteixi
un sistema de finançament estable i proporcional a unes competències ben
definides dels ens locals i aquelles que no sent pròpies, previ conveni, puguin
desenvolupar-se sense comprometre l'estabilitat pressupostària amb garanties de
control i transparència de la gestió pública.
3. Impulsar, des del consens, una nova llei d'Hisendes Locals que doti d'estabilitat,
rigor i recursos les competències assumides per les entitats locals, de forma
coordinada amb la del finançament autonòmic, definint amb claredat la
participació de les hisendes locals en els tributs de l'Estat i en els de les
Comunitats Autònomes.
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