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DECLARACIÓ MUNICIPALISTA DELS REGIDORS I REGIDORES DEL PSM 
MÉS PER MENORCA, DE LA CONSELLERA I DEL DIPUTAT, DAVANT LA 
LLEI DE RACIONALITZACIÓ I SOSTENIBILITAT DE L’ADMINISTRACIÓ 

LOCAL (LLEI MONTORO) I DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN 
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL  

 

 

quests darrers dies, i abans del dia 28 de febrer de 2014, molts municipis i 

molts indrets de la geografia espanyola promouen la defensa de l’autonomia 

municipal davant algunes ingerències inacceptables de la Llei Montoro, que 

lesiona l’autonomia local que la Constitució garanteix. Molts d’aquest Ajuntaments han 

aprovat, en un Ple ordinari o extraordinari, la presentació d’un conflicte en defensa de 

l'autonomia local, amb la idea de declarar inconstitucionals alguns punts d’aquesta llei. 

No debades, perquè els Ajuntaments puguin plantejar aquest conflicte al 

Constitucional, és necessari que ho recolzin per majoria absoluta un setè del total 

dels consistoris d'Espanya. Això suposa que ho subscriguin 1.160 ajuntaments. A dia 

d’avui ja n’hi ha molts que si han sumat, s'estima que poden sumar-s’hi més de  

3.500 ajuntaments, és a dir, que representen, a nivell municipal, a més de 15 milions 

de ciutadans. 

Així el primer punt, i principal, de la moció diu: “Iniciar la tramitació per a la 

formalització del conflicte en defensa de l'autonomia local contra els articles primer i 

segon i altres disposicions afectades de la Llei 27 /2013, de 27 de desembre de 2013, de 

Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (BOE núm. 312 de 30 de 

desembre del 2013) d'acord al text que s'adjunta, segons l'assenyalat en els arts. 75 bis i 

següents de la Llei Orgànica 2/1979, de 3 d'octubre, del Tribunal Constitucional”. 

 

 

 

 

 

 “La llei de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local suposa un nou 

retrocés per a la qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes i per a la democràcia” 

 

 

 

A 

TRES IDEES BÀSIQUES?  
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 “Amb la reforma local del PP es promou que es tanquin geriàtrics, 

escoles infantils, escoles de música o biblioteques. És el final per a serveis de 

proximitat fonamentals per al benestar” 

 “Aquest és el municipalisme que es cerca amb aquesta llei “convertir als 

ajuntaments en ens sense autonomia municipal, subjectes al control i intervenció 

de les Comunitats Autònomes o, del Govern Central” 

 

 

 

 

 

 

ls Ajuntaments, que són l’Administració democràtica més propera als ciutadans 

i ciutadanes, sempre han patit un pèssim finançament per part de l’Estat i a 

mesura que passen els anys es veuen obligats a assumir despeses que no són 

de la seva competència però que formen part de les exigències dels ciutadans i 

ciutadanes del seu municipi. Aquesta situació s’ha agreujat amb la crisi que afecta 

amb més duresa a milers de famílies, mentre el govern ha r enunciat a 

fer polítiques en benefici de les persones, i subscriu les polítiques 

dictades pels poders financers i destinades a desmantellar de manera 

orquestrada, arreu de l’estat espanyol i a tota Europa, l’estat del benestar i 

els drets socials i laborals.  

 

Compartim la necessitat d’introduir les mesures necessàries per  racionalitzar i garantir la 

sostenibilitat dels Ajuntaments. Ara, no és de rebut l’intent de culpabilitzar als 

Ajuntaments del deute públic de l’Estat, que sense cap mena de dubte, és molt inferior al 

d’altres institucions i sobretot al deute privat, i per tant i fiqui les tisores i el buidi de 

continguts. Cal definir amb claredat les competències que han d’assumir els 

ajuntaments i cercar la manera de finançar-les adequadament, sempre partint de 

cobrir les necessitats dels ciutadans i ciutadanes. Malauradament aquesta no és la 

lògica de la nova llei de “racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local”, sinó 

tot al contrari. Allò que fa no és altra cosa que aplicar criteris tant sols de sostenibilitat 

econòmica per davant de les persones, sense contemplar la sostenibilitat social, ni 

mediambiental ni cultural.   

 

 

E 

 QUE EN DEIM DES DEL PSM MÉS PER MENORCA?  

 
 



 

3 

 

Arran del projecte de Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 

l'Administració Local aprovat el passat divendres dia 26 de juliol pel Govern de l’Estat, 

el PSM Més per Menorca valora que la principal conseqüència serà el 

desmantellament dels ajuntaments tal i com els entenem avui, 

privant-los de les seves competències més importants, com són 

l'assistència social o l'ensenyament (especialment en les etapes 

d'infantil 0-3 i adults). Els ajuntament són, per els menorquinistes, 

un instrument fonamental al servei de l’estat del benestar, i en 

aquest sentit el projecte de llei no fa més que avançar en la 

privatització dels serveis bàsics del benestar.  

 

Efectivament, el projecte de llei preveu que siguin les diputacions, consells insulars i/o 

les comunitats autònomes les que es facin càrrec de les competències i serveis fins 

ara exercits pels ajuntaments en l'àmbit de l' educació i els serveis socials. Açò 

implica que perilla el futur dels geriàtrics tal i com els coneixem avui, i fins i tot de la 

pròpia assistència social que sols podran exercir, i encara per delegació, els ajuntaments 

de més de 20.000 habitants, açò és Maó i Ciutadella. Igualment perilla el futur de les 

escoletes infantils i de les escoles de música, que poden quedar en mans també del 

Consell Insular o del Govern balear, quan aquest està subjecte a un pla d'ajustaments 

que retalla serveis per a reduir el dèficit.  

 

Però és mes, d’entrada es parteix de la base que els serveis socials dependran de les 

diputacions Provincials, Consells Insulars o Cabildos i tots els Ajuntaments que no 

puguin garantir uns comptes equilibrats perdran les competències en temes 

culturals, mediambientals, i d’altres. Fins i tot la llei estipula que Ajuntaments de 

menys de 20.000 habitants podran perdre les competències en residus, aigua 

potable, clavegueram, neteja viaria, asfaltat de carrers i enllumenant públic. Així, A 

la península es pot arribar a donar el cas que la única administració pública no elegida 

democràticament pels ciutadans gestioni bona part de les competències que ara són 

municipals.  És cert, no és el cas de Menorca, que compta amb un Consell elegit per la 

ciutadania, però que no està en absolut en condicions d’assumir totes les competències 

municipals que li poden fer assumir. I No amb el nou finançament ni reclamant que ens 

paguin l’elevat dèficit fiscal, es preveu millorar la situació. Però és més, amb el model de 

nou finançament que es preveu pel CIMe, tampoc hi ha cap tipus de cor responsabilitat 

fiscal, seguint depenent del finançament d’altres administracions. No oblidem que el 
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Consell és la única institució que no té cap mecanisme de finançament 

propi, sempre depèn d’altres instàncies.  

 

A part de la contradicció que pot suposar veure com el PP a Menorca que  més enllà 

d’apostar per consorcis o mancomunar serveis, a nivell insular, tendeix a sortir 

d’ells, ara resulta que  pot assumir la majoria de competències dels ajuntaments 

menorquins de menys de vint mil habitats que són quasi tots. 

 

És evident  que aquests serveis, en mans del Govern, seran gestionats des d'una 

perspectiva generalista i global, allunyada de la realitat local, on pesa més la raó 

econòmica del dèficit que no la raó social de les persones. El més probable serà, per tant, 

que es desmantellin la major part d'aquests serveis, al·legant 

qüestions econòmiques i de racionalitat. Així es perdria 

l’element més important dels serveis municipals, la proximitat, 

que fa que es valorin de manera especial fets com són el de 

mantenir a prop del seu poble les residencies geriàtriques per 

així facilitar el manteniment d’arrels amb familiars, amics i 

veïns, dels usuaris d’aquest servei.  Vist com ha actuat el PP a 

moles comunitats i vist el full de ruta que ha seguit, a vegades 

capgirat per la Marea Blanca com a Madrid, És més que segur que el Govern optarà per 

privatitzar serveis, i rompre així amb el criteri social de proximitat.  

 

Igual succeeix amb les escoletes o les escoles de música, que poden desaparèixer i 

concentrar-se en pocs llocs, de manera que, en desaparèixer la proximitat, molts alumnes 

deixin d’emprar aquests serveis, i així es perdrà una bona part de la feina acumulada en 

els anys d’existència d’aquests centres.  

 

Una altra conseqüència d'aquesta nova visió i divisió competencial, que concentra serveis 

i romp amb la proximitat, serà la pèrdua d'un important nombre de llocs de treballs. 

Segons les dades que maneja el PSM Més per Menorca, podrien quedar al carrer més del 

30% dels actuals treballadors comptant només el serveis vinculats a geriàtrics i escoles 

infantils i de música. 
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Per als menorquinistes el projecte de llei deixa en l'aire moltes qüestions 

específiques de Menorca: Quin es el futur, per exemple, de les cooperatives que d’acord 

amb els ajuntaments han assumit la gestió de les escoletes? Qui es farà càrrec del 

seguiment de l'absentisme escolar, competència fins avui municipal, que donava raó de 

ser als policies tutor? ….. 

 

El PSM Més per Menorca treu totes aquestes conclusions després de comprovar que en el 

projecte de llei, entre les competències que podran exercir els ajuntaments no hi figuren 

les d’assistència social i ensenyament (escoletes i escoles de musica): 

 

1. Los Municipios deberán prestar, en todo caso, los servicios siguientes:  

a) En todos los Municipios: alumbrado público, cementerio, recogida de residuos, 

limpieza viaria, abastecimiento domiciliario de agua potable, alcantarillado, 

acceso a los núcleos de población y 

pavimentación de las vías públicas.  

b) En los Municipios con población 

superior a 5.000 habitantes, además: 

parque público, biblioteca pública, 

mercado y tratamiento de residuos.  

c) En los Municipios con población 

superior a 20.000 habitantes, además: 

protección civil, evaluación e información de situaciones de necesidad social y la 

atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social, 

prevención y extinción de incendios e instalaciones deportivas de uso público. 

 

 

És important reiterar que  a Menorca, per exemple, només Maó i Ciutadella podrien 

gestionar els serveis socials, i així i tot no ho deixa clarament definit. La resta de 

municipis de Menorca no tindran competències per a gestionar les àrees ja esmentades, 

però tampoc poliesportius, per exemple. I fins i tot, a municipis com Ferreries o Es 

Migjorn no podrien gestionar ni la seva biblioteca. 

 

Dos apunts finals al projecte de llei. Es curiós que, en canvi, la llei mantengui l’obligació 

dels ajuntaments de cedir a les Comunitats Autònomes per a fer equipaments que no són 

competència municipal, com els escolars; o a fer-se càrrec de la vigilància i manteniment 

dels edificis propietat del govern destinats a ensenyament. És a dir, que el Govern deixa 

en mans dels ajuntaments despeses sense cap capacitat de decisió en competències que no 

li seran pròpies. Així el projecte de llei atorga als ajuntaments: 

 

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.  
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n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad 

obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la 

obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros 

docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de 

titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación 

primaria o de educación especial. 

 

 

Finalment, el projecte de llei converteix als ajuntaments en ens sense autonomia 

municipal, subjectes al control i intervenció de les Comunitat Autònomes: 

 

Diez. El artículo 27 queda redactado como sigue:  

“1. El Estado y las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de sus respectivas 

competencias, podrán delegar en los Municipios el ejercicio de sus competencias.  

La delegación habrá de mejorar la eficiencia de la gestión pública, contribuir a 

eliminar duplicidades administrativas y ser acorde con la legislación de 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.  

La delegación deberá determinar el alcance, contenido, condiciones y duración de 

ésta, que no podrá ser inferior a cinco años, así como el control de eficiencia que 

se reserve la Administración delegante y los medios personales, materiales y 

económicos, que ésta asigne sin que pueda suponer un mayor gasto de las 

Administraciones Públicas. 

 

 

La filosofia de la nova llei és tot al contrari. Primer se parteix dels doblers que té 

l’Ajuntament i si no són suficients per implementar determinats serveis cal desfer-se 

d’ells. Si no es pot mantenir l’escoleta, l’escola de música o el menjador social es tanca o 

es traspassa a una altra institució. Sense tenir en compte que aquesta situació es podria 

resoldre fàcilment incrementant el finançament estatal cap als Ajuntaments.  

 

Per acabar , una consideració més,  El termini per que els ajuntaments prenguin acords de 

ple acaba el 28 de febrer no te despeses  per l'ajuntament, excepte els de nomenament de 

 procuradora davant notari ( tots feim la mateixa) . Les despeses se’ls repartiran els 

ajuntaments grossos. ES importants que tots quants ajuntaments puguem ens hi sumen, 

per tal de que el recurs tiri endavant. I, adia d’avui, ja hi ha un falcat d’ajuntaments que 

s’hi ha adherit. 

 

Davant aquesta situació des del PSM Més per Menorca ens 

reafirmam  amb la és estricta defensa dels nostres seus 

postulats municipalistes. Defensem que front a la globalització, 

l’acció política local és la base de la recuperació de la democràcia 
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i de la presa de decisions per part de la ciutadania. Com sempre deim “amb 

el cap al món, però amb els peus as born”.  I en aquest sentit els Ajuntament, les 

institucions democràtiques més properes als ciutadans i ciutadanes, han de poder fer front 

a les necessitats socials, mediambientals i culturals de milers de persones castigades per 

la crisi. La crisi no pot ésser una coartada per reduir ni el poder ni el finançament 

municipal. Ben al contrari, que un dels camins per solucionar la crisi passa per donar més 

poder als municipis per que puguin abordar les necessitats de la seva ciutadania i 

impulsar mesures de desenvolupament econòmic local. La crisi cal afrontar-la també des 

de l’economia local. 

 

Entenem, finalment, que el Govern de l'Estat hauria de retirar el projecte de llei, i 

elaborar-ne un de nou , treballat i aprovat per la FEMP, que respecti l'autonomia 

municipal i millori el finançament de les institucions més properes als ciutadans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: 

Imatge “ aquesta reforma local no”  extreta del cartell de les “trobades per la defensa del municpalisme” Convocats pels sindicats 
UGT, CCOO i CSIF i pels partits polítics PSPV-PSOE, Compromís i EU 
Imatge: “Serveis municipals en perill per reformes del Gobierno. Imatge modificada de la campanya "el món local diu prou" 


