Nota de premsa
Terrassa, 13 de febrer de 2014

L’Ajuntament de Terrassa portarà la Llei de reforma
de l’Administració Local al Tribunal Constitucional
Aquest punt es debatrà al Ple ordinari de l’Ajuntament d’aquest mes de febrer

L’equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa (PSC i ICV – EUiA) i el Grup
Municipal de CiU presentaran al Ple ordinari del mes de febrer un recurs
d’inconstitucionalitat contra la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (LRSAL) publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el passat 6 de
setembre, amb la que es modificaria la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les
Bases de Règim Local.
L’entrada en vigor d’aquesta Llei implica reduir les competències i les capacitats de
gestió dels Ajuntaments, fet que suposa un afebliment del principi d’autonomia local.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha expressat la seva oposició rotunda a la
LRSAL i ha denunciat que “suposa un atac inadmissible contra la ciutadania.
Esperem que el recurs d’inconstitucionalitat contra la LRSAL que, per primer
cop, promouran centenars d’ajuntaments d’arreu de l’Estat, doni a aquesta llei
el final que es mereix, portant-la al Tribunal Constitucional perquè sigui
retornada a la Moncloa”.
Ballart també ha lamentat “la manca de diàleg i consens d’una llei de la que són
víctimes els ciutadans i les ciutadanes, que tindran menys serveis i de pitjor
qualitat. Aquesta llei privatitza i no evita duplicitats administratives, no
simplifica estructures, no clarifica competències ni tampoc suposarà, de cap
manera, l’estalvi de 8.000 milions d’euros anunciats pel Govern del Partit
Popular”.
Per últim, l’alcalde de Terrassa considera que la LRSAL és una llei que “atempta
contra el principi de subsidiarietat que estableix la Unió Europea - que disposa
que un assumpte sempre ha de ser resolt per l’administració més propera a la
ciutadania - i contra la política de proximitat que s’ha practicat durant els 35
anys d’existència dels ajuntaments democràtics que, d’altra banda, mai han
tingut un finançament just i adequat”.
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L’alcalde de Terrassa, ha assistit avui a la reunió del ple del Consell de Governs
Locals de Catalunya, que s’ha celebrat a Sant Cugat del Vallès, per aprovar el
mecanisme que ha de permetre que els governs locals de Catalunya se sumin a la
iniciativa per interposar un recurs en defensa de l’autonomia local i portar la LRSAL
al Tribunal Constitucional.
Per dur la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local al Tribunal
Constitucional cal que ho sol·licitin una setena part dels ajuntaments de l’Estat que
representin una sisena part de la població total de tot l’Estat (1.200 ajuntaments i
7.200.000 habitants).
El model recentralitzador que proposa la LRSAL comporta la modificació del mapa
competencial dels ajuntaments, eliminant les competències actuals en matèria de
Salut i redefinint les relatives a Serveis Socials i Educació. Així, entre altres, els
ajuntaments deixaran de participar en la programació i planificació educativa dels
municipis, perdran les seves competències en escoles bressol, escoles de música i
dansa, perdran les seves competències per intervenir i fer polítiques actives
d’ocupació i de promoció econòmica, en serveis socials, promoció i reinserció social i
en les polítiques d’igualtat i l’assistència a dones víctimes de la violència de gènere.
El passat 20 de desembre, l’equip de Govern de l’Ajuntament de Terrassa ja va
expressar el seu rebuig en un comunicat davant l’aprovació al Congrés dels Diputats
del Projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local. En
aquell comunicat, l’equip de Govern municipal denunciava la vulneració del principi
local que significava la nova llei i anunciava les repercussions molt negatives que
tindria en la prestació de serveis a la ciutadania. També titllava la LRSAL d’excusa
per a recentralitzar l’Estat i afeblir l’autonomia local, en contra de la immensa majoria
de les reformes locals que s’han fet a Europa en els darrers anys.
L’Ajuntament de Terrassa va aprovar en el Ple extraordinari sobre la situació actual i
futura de la ciutat, una proposta de resolució del Govern municipal de creació d’una
comissió de seguiment per avaluar el desplegament de la LRSAL.
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