M. Carmen Gómez Muñoz-Torrero, com a secretària de l’Ajuntament d’Arenys de Munt,
Comarca del Maresme (Barcelona):
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CERTIFICO: Que el Ple de l’Ajuntament d’Arenys de Munt, en sessió ordinària de data
14/05/2020, primera convocatòria, ha pres, per unanimitat, el següent acord, a reserva de
l’aprovació definitiva de l’acta, el qual es transcriu a continuació:
“MOCIÓ DEL GRUP CUP PER A LA DEROGACIÓ DE LA LRSAL I LA LLEI D’ESTABILITAT
PRESSUPOSTÀRIA COM A MESURA NECESSÀRIA PER AFRONTAR LA CRISI SOCIAL I
ECONÒMICA ACTUAL
La pandèmia provocada per la COVID-19 i el confinament decretat per l’estat d’emergència
està comportant una autèntica crisi social que amenaça en deixar sense feina a milers de
persones.
Davant d’aquesta situació cal destinar recursos públics per tal de garantir les necessitats
bàsiques d’una gran part de la població (habitatge, aliment, subministrament energètic,
escolarització, treball, etc.)
Moltes d’aquestes demandes s’han de vehicular a través de les entitats locals, que són les
administracions més properes a la ciutadania i les úniques capaces de detectar amb més
facilitat les necessitats de les persones i donar-hi resposta.
És per això que cal dotar de recursos els ajuntaments per fer front a l’emergència social i
econòmica generada i agreujada per la crisi sanitària i donar una resposta àgil a les
demandes bàsiques de la població.
L'article 135 de la constitució espanyola, la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de
l’Administració Local (també coneguda com a Llei Montoro) i la Llei d’Estabilitat
Pressupostària, són normatives que impedeixen als Ajuntaments lluitar contra la crisi que
seguirà agreujant-se.
No podem seguir amb aquestes lleis que prioritzen el pagament del deute per sobre de
qualsevol despesa social.
Les tres regles fiscals imposades: l’equilibri pressupostari, el volum d’endeutament i la
regla de la despesa, limiten el creixement de la despesa pública malgrat els ajuntaments
tinguin recursos econòmics, fet que limita la capacitat de donar resposta a una situació
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És imprescindible que es retorni urgentment als ajuntaments les competències en matèria
de prestació dels serveis socials, promoció econòmica i serveis públics, i es reafirmi
l'autonomia municipal, entesa com la capacitat de decisió en tots els àmbits de la vida
ciutadana; sense perjudici de la necessària coordinació de competències entre
administracions, sota els principis de qualitat del servei, proximitat i subsidiarietat.
No podem seguir amb la manca d’autonomia local que ens ofega, no podem seguir sense
les competències que ens mereixem.
Per tot això el grup municipal de la CUP d’Arenys de Munt proposa l’adopció dels següents
acords:
Primer.- Demanar la modificació de l’article 135 de la Constitució Espanyola, en tot allò que
afecta l’administració local, per tal de deixar de prioritzar el pagament de deute per sobre
de les necessitats de la població.
Segon.- Com a conseqüència del punt anterior, reclamar la derogació de la Llei de
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL (Ley Orgánica 27/2013),
per permetre als ajuntaments mobilitzar tot el romanent de tresoreria per destinar-lo a
mesures socials -actualment només es pot destinar tot el romanent municipal a inversió o
liquidar deute, amb només un 20% disponible ara per a despeses socials- i superar la
retallada competencial que va significar aquesta llei.
La derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part
dels ajuntaments, de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per
fer front a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica, igualtat,
etc.
Tercer.- Reclamar la derogació de la Llei d’Estabilitat Pressupostària (Ley Orgánica 2/2012)
per posar fi a la limitació de la despesa dels ajuntaments i permetre que es gasti el
superàvit en polítiques socials.
Quart.- Exigir al govern de l’Estat i de la Generalitat que es transfereixin els recursos
econòmics adients als municipis, per tal que els ajuntaments tinguem liquiditat suficient
per fer front a les nostres inversions en les polítiques socials i econòmiques que hem
d’assumir per revertir la crisi social i econòmica.
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Cinquè.- Publicar i difondre aquests acords a través de tots els mitjans municipals, i
comunicar-los al govern de l’Estat espanyol, al Congreso de los Diputados de l’Estat
espanyol, a tots els grups parlamentaris del Congreso de los Diputados, al govern de la
Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a tots els grups parlamentaris del
Parlament de Catalunya, al Consell Comarcal del Maresme i als diferents grups comarcals
del Maresme.”
I perquè consti i tingui els efectes oportuns, signo aquest certificat d’ordre i amb el
vistiplau del senyor alcalde president, a Arenys de Munt (document signat
electrònicament).
Vist i plau
L’alcalde
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