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ACTA DE SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT 
 
Identificació de la sessió 
Núm.:  367/14 
Caràcter : extraordinària 
Data :  3 de març de 2014 
Horari: de 21:05 a 21:30 hores  
Lloc :  Sala de Plens de l’Ajuntament  
 
Hi assisteixen :  
Antoni Guinó Bou 
Josep Lluís Valentí Mompart 
Juan José Martínez González 
Natàlia Figueras Pagés 
Fernando Maqueda Ramos 
Pere Vila Ramos 
Maria del Carmen Fernandez Anello 
Antoni Trincheria Boix 
Josep Maria Ciurana Planas 
José Martínez Herrera 
Xavier Roca Carreras 
Soledad Vega González 
Adrià Ortiz Jurado 
 
Secretari: Joan Guitart Duran 
 
Ordre del dia: 
Punt únic.- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local 
contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local. 
 
 
Desenvolupament de la sessió: 
 
Punt únic.- Aprovació de la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia 
local contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 
Sostenibilidad de la Administración Local. 
 
Es dóna lectura de la següent: 
 

PROPOSTA D’ACORD 
 
“ APROVACIÓ DE  LA  FORMALITZACIÓ DEL CONFLICTE EN DEFENSA DE  L’AUTONOMIA  LOCAL 
CONTRA LA LEY 27/2013, DE 27 DE DICIEMBRE, DE RACIONALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL 
 
Al mes de maig d’enguany es  compliran  trenta  cinc anys de  la  constitució dels ajuntaments 
democràtics.  Al  llarg  d’aquests  anys  s’ha  passat  d’una  situació  en  la  qual  van  d’haver  de 
planificar  les  ciutats  per  a  fer  front  a  un  urbanisme  desarrolista,  especulatiu,  afavoridor 
d'interessos  individuals,  i  resoldre  el  dèficit  d’infraestructures  i  d'equipaments  bàsics,  per 
afrontar  noves  realitats  més  complexes  com  el  medi  ambient,  els  canvis  demogràfics  i 
socioculturals de la nostra societat, fruits dels fenòmens migratoris, dels nous models familiars, 
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de la dependència, de l'envelliment de la població, de la mediació social, entre altres. Tot això 
ja que els municipis són vius i cal donar resposta a les demandes i necessitats que plantegen els 
nostres ciutadans i ciutadanes. 
 
Els ajuntaments han estat capaços d'afrontar els grans reptes i els canvis culturals de finals del 
S.XX  i en aquesta primera dècada del S.XXI, des de  l’autonomia  local,  són el principal dic de 
contenció contra la crisi, i el principal espai de resistència, de dignitat, de defensa dels drets de 
la ciutadania  i els principals espais per generar alternatives socials  i econòmiques per pal∙liar 
els efectes de la crisi. 
 
Malgrat  aquests  esforços  els  ajuntaments  mai  han  tingut  un  finançament  just  i  adequat. 
Durant aquests quasi bé trenta cinc anys les hisendes locals han estat l’assignatura pendent en 
la mesura que  l’aportació financera de  l’Estat a  les administracions  locals no s’ha adequat als 
serveis que presten. 
El  context  actual  de  crisi  econòmica  està  sent  demolidor  per  als  nostres municipis.  Davant 
d’això  els  ajuntaments  han  hagut  d’incrementar  la  despesa  per  donar  resposta  a  aquesta 
emergència social. 
 
Ara, en  l’actual context de crisi, quan és més necessari que mai  tenir una administració més 
propera, i tenir més recursos per fer front a aquesta realitat social, el govern de l’estat espanyol 
ha aprovat una  “Llei de Racionalització  i  Sostenibilitat de  l’Administració  Local”  (LRSAL) que 
suposa,  de  facto,  una  retallada  competencial  sense  precedents  que  suposarà  un  important 
retrocés, atès que afectarà de ple als serveis que donen els ajuntaments. 
 
Trenta cinc anys esperant un nou marc competencial  i un  finançament adequat per garantir 
serveis  locals  bàsics,  perquè  ara  amb  aquesta  llei  el municipalisme  torni  a  un model  de  fa 
quaranta anys enrere amb un marc competencial raquític, i que allunya la capacitat de decisió 
sobre  les polítiques de proximitat,  i  també allunya  les decisions  i el  control de  la  ciutadania 
acabant  amb  el  valor  de  proximitat  que  permet  la  prevenció,  la  detecció  i  l’actuació  per 
garantir uns mínims de cohesió i convivència en el conjunt de pobles i ciutats de Catalunya. 
Aquesta  Llei  aprofita  la  situació  de  crisi  econòmica  per  modificar  l’estructura  de  l’estat 
espanyol i recentralitzar amb l’excusa de la sostenibilitat econòmico‐financera. Una llei que vol 
privatitzar  els  serveis,  principalment  dels  tres  grans  serveis  públics  locals  que  encara  es 
demostren  econòmicament  rendibles:  l’abastament  d’aigües,  el  tractament  de  residus  i 
l’enllumenat públic. 
 
LRSAL  vulnera  l’Estatut de Catalunya  en matèria d’organització  territorial  i  de  règim  local,  i 
converteix  als  ajuntaments  en  un  apèndix  de  l’estat,  i  en  una  instància  merament 
administrativa  i sota control en el seu  funcionament, vulnerant així  l’actual marc basat en el 
principi  d’autonomia  local  i  principi  de  subsidiarietat,  reconegut  a  la  Carta  Europea 
d’Autonomia Local com a criteri de proximitat en l’atribució de competències i d’eficàcia en la 
redistribució. 
 
Davant d’aquesta situació  les entitats municipalistes  i els sindicats han  iniciat una campanya 
d’informació  a  la  ciutadania  dels  efectes  de  l’aplicació  de  la  Llei  de  Racionalització  i 
Sostenibilitat  de  l’Administració  Local,  així  com  la  defensa  del  món  local  perquè  els 
ajuntaments som l’administració que estem millor preparats per oferir serveis de proximitat. 
Volem  seguir  reivindicant  el  nostre  paper  per  seguir  tenint  el  protagonisme  en  la  defensa, 
garantia  i  l'enfortiment dels drets  socials  i  la millora del benestar de  la  ciutadania. En  canvi 
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aquesta  llei  afecta  a  la  quotidianitat  i  a  les  necessitats  bàsiques  de  la  gent,  i  redueix  la 
capacitat de resposta dels governs locals. 
 
Fonaments de dret 
 
La  Llei  27/2013,  de  27  de  desembre  de  2013,  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de 
l’Administració Local (LRSAL) va entrar en vigor el 31 de desembre de 2013. 
 
El conflicte en defensa de  l’autonomia  local, d’acord amb  l’art. 75 bis LOTC, es pot plantejar 
quan  les  normes  de  l’Estat  amb  rang  de  llei  lesionin  l’autonomia  local  constitucionalment 
garantida. 
D’acord  amb  l’art.  75  ter  2  i  3  LOTC,  per  iniciar  la  tramitació  del  conflicte  en  defensa  de 
l’autonomia local és necessari l’acord del Ple de les Corporacions locals amb el vot favorable de 
la  majoria  absoluta  del  número  legal  de  membres  d’aquesta.  De  manera  prèvia  a  la 
formalització  del  conflicte,  s’ha  de  sol∙licitar  dictamen,  amb  caràcter  preceptiu  però  no 
vinculant, del Consell d’Estat. 
En conseqüència, es proposa al Ple de la corporació que adopti els següents ACORDS: 
 
PRIMER.‐  Iniciar  la  tramitació per a  la  formalització del  conflicte en defensa de  l’autonomia 
local contra els articles primer i segon i demès disposicions afectades de la Ley 27/2013, de 27 
de diciembre de 2013, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (BOE núm. 
312 de 30 de desembre de 2013) d’acord amb el text que s’adjunta, segons el que s’estableix en 
els  arts.  75  bis  i  següents  de  la  Ley  Orgánica  2/1979,  de  3  de  octubre,  del  Tribunal 
Constitucional. 
 
SEGON.‐ A tal efecte, sol∙licitar Dictàmen del Consejo de Estado, conforme a l’establert en l’art. 
75 ter 3 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, per conducte 
del Ministerio de Hacienda  y Administraciones Públicas, a petició de  l’entitat  local de major 
població (art. 48 Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local), així com 
atorgar a aquesta entitat la delegació necessària. 
 
TERCER.‐ Facultar i encomanar a l’Alcalde per a la realització de tots els tràmits necessaris per 
portar a  terme els acords primer  i  segon  i  expressament per a  l’atorgament d’escriptura de 
poder  tan ampli  i suficient com en dret es requereixi a  favor de  la Procuradora Dña. Virginia 
Aragón Segura, col. Núm. 1040 de  l’Il∙lustre Col∙legi de Procuradors de Madrid per tal que, en 
nom  i  representació de  l’Ajuntament de Maçanet de  la  Selva, de  forma  solidària  i  indistinta 
interposi conflicte en defensa de  l’autonomia  local contra  la Ley 27/2013, de 27 de diciembre 
de 2013 (BOE núm. 312 de 30 de desembre de 2013), de Racionalización y Sostenibilidad de la 
Administración Local,  seguint‐lo per  tots els  seus  tràmits  i  instàncies  fins a obtenir  sentència 
ferma i la seva execució.” 
 
El Sr. Ortiz manifesta literalment el següent: 
 
“El municipalisme ha jugat un paper central en la modernització del nostre país i en la millora 
de la qualitat de vida dels nostres ciutadans i ciutadanes, i això no s’ha d’oblidar. Tots sabem el 
paper essencial que hem tingut en  la construcció del país, tant els ajuntaments petits com els 
grans. I mereixem respecte i reconeixement. 
 
Serà  possible  recórrer  aquesta  Llei  i  garantir  el  funcionament  dels  ajuntaments  si  el  Ple 
extraordinari d’avui vota a favor de portar al TC aqueset conflicte. La Federació de Municipis de 
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Catalunya  i  la  Associació  Catalana  de Municipis  donen  el  seu màxim  suport  i  treballen  per 
aturar aquesta Llei que ens vol portar als anys ‘70” 
 
La Sra. Vega manifesta literalment el següent: 
 
“ Per començar, el encapçalat de la llei, amb la nomenclatura, “sostenibilitat”, no es correspon 
amb el contingut i finalitat d’aquesta. Resultant indignant, la manipulació i utilització que es fa 
de la paraula “sostenibilitat”, com si es tractés d’un reclam de marketing enganyosos, tant de 
moda en aquests temps,  i encara més  indignant, quan són els polítics que fan sacrilegi d’una 
paraula que va més enllà d’una mera corrent descripció de diccionari.  
La sostenibilitat tracta de incidir en la equitat, equilibri i harmonia en tots els àmbits: econòmic, 
social, medi ambiental, inclòs espiritual, sense comprometre a la diversitat, ni al be comú, ni a 
les activitats, ni necessitats que puguin comportar el conjunt d’uns i d’altres.  
SOSTENIBILITAT és una paraula que emmarca una gran complexitat de context, que no te res a 
veure,  amb  la  veritable  paraula  que  haurien  de  haver  fer  servir:  RETALLADES,  “a  lo  puro  y 
duro”; com si de passar una apisonadora es tractés; fent servir un càlcul ras  i senzill d’estalvi 
amb  una  senzilla  operació  primitiva,  que  a més,  dona  una  perspectiva  centralitzadora  del 
poder, per de pas, satisfer les ments especulatives. Res a veure, amb la sostenibilitat. .  
Per fer una llei de racionalització administrativa de manera sostenible, s’hauria de operar amb 
bisturí  des  de  un  altre  interès  i  perspectiva,  no  pas  arrasar  amb  maquinaria  pesada  de 
desconstrucció.  
Les mesures podrien ser unes altres incidint i retallant més acuradament, com per exemple en:  
Treure certes administracions duplicades  i diputacions (ja que  igualment per anar a aquestes, 
ens  hem  de  desplaçar,  i  a més  serien  perfectament  assumibles  per  les  provincials),  treure 
càrrecs  creats  expressament  per  endollats  i  càrrecs  duplicats  que  fan  els  que  altres  càrrecs 
haurien de fer; treure gent amb càrrec que ja té de sobres (vull dir: d’aquests personatges que 
ja tenen i xuclen del contribuent com per viure 2 vides i més), baixar i treure las dietes als que 
disposen de vivenda en lloc, suprimir pensions vitalícies, fusionar municipis adjacents...  
I  d’altres  variades  incisions  quirúrgiques...  enfocades  a  posar  a  DIETA  aspectes 
d’insostenibilitat, que els troben exercint entre  les administracions, amb ments allunyades del 
contribuent comú; d’aquests que pateixen deliris constructius faraònics de façana i que voldrien 
formar part o formen part de les constel∙lacions estratosfèriques i les seves clienteles de mercat 
associades...  
Aquesta  mesura  de  llei  de  racionalització  local,  provocarà  la  voracitat  de  concessionàries 
gestores  privades,  que  convertiran  als  ciudatans  en mers  clients  i  no  usuaris,  entitats  sense 
escrúpols; que acabaran  suprimit  els  serveis no  rentables, provocant una major desigualtat, 
precarietat i pèrdua de drets entre els ciutadans; per que la llunyania i privatització comportarà 
un  trasbals  i cost  inassolible per als més desfavorits, que aniran perduts a  la  troballa de qui 
s’encarregarà de garantir els seus drets mínims; quedant en dubta inclòs, la constitucionalitat 
de la mesura.  
Els ens  locals són els que coneixen millor  la seva realitat  i  la palpem de més a prop, és on  les 
reclamacions es tracten directament i els veïns poden dir als seus politics on volem invertir els 
seus  impostos  i  que  serveis  necessiten  o  volem  prioritzar.  L’autonomia  local  opera  amb  els 
assumptes més propers allà on  les grans  institucions  i administracions no hi arriben. Aquesta 
reforma allunyarà les demandes i processos de participació de la ciutadania.  
Sembla que els polítics no volen escoltar als ciudatans ni redirecionar les seves polítiques.  
En  la meva opinió, aquesta mesura de  llei esta  feta per uns  jardiners “de poca monta”, que 
esporguen  l’arbre en  la seva arrel  i no esporguen  la copa que és a on s’ha d’esporgar; es veu 
que tenen la visió al inrevés i tant de picar en la base, acabaran enfonsant l’edifici.  
“pan para hoy y hambre para mañana”, gens sostenible. 
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El Sr. Alcalde considera que aquesta reforma de la Llei de règim Local no és positiva i 
que pot implicar que per part dels ajuntaments es deixin de fer moltes tasques 
importants que ara s’estan realitzant i que beneficien a tots els ciutadans, i esmenta 
com exemple els serveis socials, la sanitat, medi ambient, etc. 
 
Finalment es sotmet a votació la proposta d’acord més amunt transcrita, la qual és 
aprovada per unanimitat. 
 
Per tant, el Sr. Alcalde declara aprovada l’esmentada proposta d’acord. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. Alcalde aixeca la sessió, essent l’hora 
indicada a l' encapçalament, de la qual s’estén la present acta, del que jo el Secretari 
certifico. 
 
Vist i Plau,  
L’Alcalde,                                                                    El Secretari 
 
 
 
 
 
 
Antonio Guinó Bou 
 
 


