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MOCIÓ EN  DEFENSA DEL NOSTRE MODEL D’ORGANITZACIÓ 
TERRITORIAL, DEL MAPA MUNICIPAL I DE L’AUTONOMIA LOCAL  

Atès que el Govern de l’Estat ha anunciat la decisió de reformar l’administració local suprimint 
ens territorials locals, eliminant electes, recursos públics, empreses municipals, personal al 
servei dels municipis i fiscalitzant de forma impròpia mitjançant l’adscripció obligatòria de 
determinats funcionaris habilitats, establint la seva dependència funcional de l’administració 
general de l’Estat. 

Atès que aquesta voluntat expressada amb motiu de suposats criteris econòmics, que no han 
estat demostrats, posa en risc el funcionament de les nostres corporacions, i amaga la voluntat 
real de refermar un neocentralisme sense que, prèviament, s’hagi realitzat la reforma de 
l’Administració de l’Estat eliminant, per exemple, ministeris que tenen les seves competències 
transferides, aprimant una administració hipertròfica i ineficient que és la responsable del 81% 
del deute públic i on és el focus real del problema del sector públic. 

Atès que les Administracions Locals són les administracions més eficaces i eficients en la 
gestió, representen el 3’4% del deute públic sense tenir en compte que aquí s’inclou el deute 
de l’ajuntament de Madrid que és major que la suma del deute de tots els ajuntaments 
catalans en el seu conjunt,  i tenint en compte que representen el 12’9% de la despesa pública 
global, i que són les administracions més properes als ciutadans, i les millor valorades en tots 
els estudis d’opinió que s’han realitzat recentment (CIS, CEO). 

Atès que ha estat anunciada  la futura modificació de diferents lleis com la de règim electoral o 
la de bases del règim local, que atempten contra el nostre model d’organització territorial 
fonamentat d’acord amb l’Estatut d’autonomia de Catalunya (EAC) en els municipis i les 
vegueries, així com del reconeixement del fet comarcal previst en els articles 2.3 i 84 EAC. 

Atès que les reformes legals van contra l’autogovern, en matèria d’organització territorial que 
li correspon a la Generalitat i al Parlament, i contra l’autonomia local establerta a la 
Constitució, l’Estatut i altres textos internacionals com la Carta Europea d’Autonomia Local. 

Atès que el Govern Central vol anar més enllà de la regulació d’unes bases per regular de 
forma extensa i invasiva introduint un model homogeni, uniforme i centralista que desvirtua el 
model institucional existent i suposa un menyspreu als ajuntaments al fer perillar la prestació 
de serveis públics universals introduint de forma arbitrària la xifra de 20.000 habitants que no 
té en compte els territoris ignorant la diferent tipologia de municipis, turístics, de 
muntanya,etc  equivocant-se en el diagnòstic ja que a Catalunya el 73% del deute de les 
corporacions locals correspon a municipis de més de 20.000 habitants. 

Atès que no és eficient suprimir mancomunitats i alhora exigir la mancomunació de serveis 
municipals, i que l’objectiu d’aquesta reforma és la de limitar les competències i els serveis 
municipals.  

Per tot això, sol·licitem al ple l’aprovació dels següents: 
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ACORDS 

PRIMER.- Reivindicar que les competències de l’organització territorial es determinen com 
exclusives en l’article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, i que per tant és potestat del 
Govern de Catalunya i del Parlament de Catalunya proposar, deliberar i acordar models 
territorials que facin que l’arquitectura institucional respongui a la realitat del país, així com la 
necessària defensa i respecte dels principis d’autonomia local i de suficiència financera que 
s’estan vulnerant amb la imposició d’aquestes mesures, que sota l’excusa de la crisis 
econòmica, amaguen el desig de substituir el model actual per un centralista que vol impedir 
la prestació eficient de serveis públics, que requereixen la proximitat com a factor 
indispensable.  

SEGON.- Que des de la necessitat de fer més eficient i millorar l’eficàcia de les administracions 
que actuen a Catalunya, i garantir una prestació dels serveis de qualitat, així com evitar la 
duplicitat i confusió de competències entre administracions, s’acceleri el desenvolupament de 
la nova Llei de governs locals de Catalunya, i que les competències que s’atribueixen a l’àmbit 
local, tinguin unes clares contrapartides econòmiques detallades en la Llei de Finances local on 
s’ha de regular que el municipi és i ha de continuar essent el primer nivell de prestació de 
serveis. 

TERCER.- Que l’anunciada supressió de representants democràtics dels ens locals no suposa 
cap estalvi econòmic, ja que bona part d’ells presten els seus serveis de forma desinteressada 
en els seus pobles i ciutats, i en els ajuntaments grans implicaran un empobriment de les 
funcions institucionals dels membres del govern de la ciutat. 

QUART.- Que el que realment és prioritari és garantir la suficiència financera de totes les 
competències i serveis que presten els ajuntaments, i que el que cal es promoure la 
mancomunació de serveis, per tal de millorar l’eficiència, reduir costos i prestar amb qualitat 
els serveis públics.    

CINQUÉ.- Instar al Govern de la Generalitat a que recolzi tècnica i econòmicament als Consells 
Comarcals en els territoris on aquests tinguin la funció de prestador i mancomunador de 
serveis per als ens local, per tal de que puguin desenvolupar de manera eficient aquesta 
necessària funció. 

SISÉ.- Fer arribar aquests acords al Govern de la Generalitat de Catalunya, a través del  
Departament de Governació i Relacions institucionals, i a tots els portaveus dels grups del 
Parlament de Catalunya, i a les entitats municipalistes de Catalunya. 

 

 


