
POSICIONAMENT CONFLICTE EN DEFENSA DE LA AUTONOMIA LOCAL

La llei 27/203 de racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local ni racionalitza ni  
sosté l’administració local  si  no que la  redueix a la  seua mínima expressió per tal  de  
reforçar altres administracions ja obsoltes com la Diputació o amb poca capacitat en estos 
moments d’assumir mes serveis, com es el cas de la Generalitat Valenciana. 

Esta llei  ataca directament a un principi  constitucional, com és el de l’autonomia local  
perquè ens lleva als ajuntaments de menys de 20.000 habitants (el 80% dels existents al 
País Valencia) i a la resta també en menor mesura l’autogovern suficient per a garantir un 
nivell de prestacions i serveis públics locals òptims per als ciutadans. I de nou seràn els 
més febles, es a dir els veïns i les veïnes, les que pagaran els plats trencats d’una política  
feta pel Partit Popular en contra de les persones i on primen principis com l’austeritat i la 
sostenibilitat, una política sense cara ni ulls. 

Des de Compromís volem posar cara i ulls a la política i volem parlar dels problemes que 
preocupen a la gent i l’el·liminació de serveis públics locals que provoca esta llei es un 
greu problema que la gent va coneguent, no gràcies a la informació que esta donant el 
partit popular que l’ha aprovat i publicat un 30 de desembre i que ara diu que no ens 
afectarà per a res, que no va a canviar res, i nosaltres els preguntem aleshores perquè 
l’han aprovada?, Quins son els vertaders objectius d’esta llei?. Si no canvia res d’on van a 
traure el 8.000 milions d’euros que han dit  a la Comisió Europea q va a suposar esta 
reforma local?.  

Per al Partit Popular no existeix un principi tan important com el de subsidiarietat que 
pretén  la  màxima  proximitat  dels  serveis  als  ciutadans,  vostes  han  creat  una  bretxa 
arbitraria  entre  els  municipis  segons  els  nombre d’habitants  que tenen  i  han lesionat 
l’autonomia local com ja els va advertir el Consell d’Estat. 

Ens han posat un tutor als Ajuntaments como si siguerem menors d’edat i ara, aquelles 
administracions que més deute han generat i que més han desfabalafiat ens van a dir als 
Ajuntaments com hem de treballar, Ara serà la Diputació qui decidisca si el cost al qual 
prestem els nostres serveis es sostenible o no per a finalment emportar-se els serveis  
culturals,  esportius,  de joventut,  etc...  perquè  ells  contractant  una  empresa que paga 
menys  als  seus  treballadors  i  cobra  més  taxes  als  usuaris  seràn  millors  gestors  que 
nosaltres. 

Però la conseqüència més greu i perversa d'aquesta llei, és la gran quantitat de persones  
que es veuran afectades. No sols els treballadors als ajuntaments, si no els usuaris dels  
serveis que en l'actualitat s'ofereixen i que ja no es podran donar.... Aquesta llei és una 
greu retallada sobretot en matèria de Serveis Socials, i d’Educació. 

Per  estos  motius  considerem  que  esta  reforma  és  un  atemptat  al  desenrotllament 



constitucional i als principis de suficiència financera, de subsidiarietat i autonomia en la 
gestió municipal. 

Aquesta reforma local significa una retallada als serveis de proximitat que desenvolupa el 
municipi i un greu retrocés en la democràcia que apliquem i vivim als nostres pobles.

És per això que els regidors i regidores de Compromís mostrem l’objecció de consciència 
respecte una Reforma que té clars indicis d’inconstitucionalitat.

Aquells serveis que venen realitzant-se als nostres municipis deuen seguir donant-se i els 
seguirem prestant.  L’Estabilitat  financera  que  indica  la  llei  no  ha  de  ser  obstacle  per 
mantenir competències i serveis, en tant en quant, no s’aclarisca la constitucionalitat de la  
Reforma Local o es produïsca una alternativa de govern que la retire o corregisca.

Utilitzant les paraules de Jose Luís San Pedro  “S’han de respectar les lleis, sempre  
que les lleis siguen respectables” i esta Llei és una clara manca de respecte cap a les 
Entitats Locals i els veïns i veïnes que en són usuàries.


