INTERVENCIÓ RAFA CLIMENT (ALCALDE DE MURO)

PRESENTACIÓ. Rafa Climent, Representant de Coalició Compromís a la
FVMP i Alcalde de Muro d'Alcoi.
Aquesta primera Trobada Municipalista te com a objectiu un pronunciament
clar i enèrgic en contra de la Reforma de l'Administració Local que pretén
aprovar el Govern de Mariano Rajoy.
Compromís ha volgut alçar la veu contra aquesta reforma no amb grans
representants dels Partits o Sindicats , si no que ha volgut traslladar a
aquesta Tribuna la veu del poble, amb un petit i humil exemple, a qui jo
represente.
L'exemple d'un d'eixos 477 pobles del País Valencià que a partir de que entre
en vigor aquesta llei ens quedarem sense competències i a mercè dels
tentacles de les Diputacions.
Per què el meu poble forma part d'aquells que en sortiran més perjudicats de
l'aplicació d'aquesta llei, igual que el 88% més dels pobles del País Valencià
de menys de 20,000 habitants. Soc Alcalde de Muro d'Alcoi, una població en
el cor de la Serra de Mariola de 9.000 habitants.
A partir de l'u de gener, el nostre ajuntament veurà reduïdes les seues
competències a la mínima expressió i les que ens queden, quedaran a
expenses que la Diputació fixe un cost de servei més barat, un cost de servei
que no te en compte, la proximitat, l'accés de la ciutadania, ni tampoc la
qualitat del mateix.....
Ens diuen que aquesta llei té l'objectiu d'estalviar... però estalviar què? El
80% del deute públic correspon a l'estat espanyol., el 15% a les autonomies i
el 5% restant als ajuntaments, la meitat del qual s'acumula en les grans
ciutats.

Els ajuntaments menuts no tenim problemes de deute, ni de dèficit.
Ens diuen igualment que es tracta d'una clarificació de competències per
tindre una administració local eficient, sota la màxima “una administració
una competència”.... Però`quina eficiència hem de trobar en la eliminació
dels serveis.... No es tracta d'eficiència, es tracta DE RETALLADES. DE LES
RETALLADES SOBRE L’ADMINISTRACIÓ LOCAL.
No contents amb l’educació, la sanitat, els serveis de dependència, els
mitjans de comunicació, ara ens toca als AJUNTAMENTS.
L'Ajuntament de Muro, com qualsevol altre, en l'actualitat està suplint les
mancances de la gestió autonòmica en matèria de serveis socials, educació ,
sanitat, foment de l'ocupació etc etc, etc....
I no ens va malament i els veïns i veïnes no tenen uns serveis ineficients.....
Muro d'Alcoi és el primer municipi del País Valencià reconegut com a
Municipi del Bé Comú, la qual cosa vol dir, que a través de diferents
indicadors, es demostra que, la gestió Administrativa i econòmica dels
nostre ajuntament es centra en l'atenció de les persones, en la generació de
cohesió social, en el respecte de l'entorn i el foment de la participació i la
convivència ciutadanes, generant com a primera premissa una major qualitat
de vida entre els nostres veïns i veïnes.
Per tant, no serem tan ineficients, ni tan balafiadors, ni tan costosos per a
l'Administració Pública com vol fer‐nos creure el Sr Montoro....
Els motius que el PP addueix per desenvolupar i aplicar aquest a llei són
excuses per donar una volta de femella més a l'austericidi que ens han
imposat els bancs, i que PP i PSOE han consentit i a la imposició d'un model
més centralitzador i menys democràtic.

AUSTERICIDI I CORRUPCIÓ.
Des de la reforma constitucional, no sotmesa a aprovació dels ciutadans i
ciutadanes de l'Estat, de l’article 135, per a imposar l’estabilitat
pressupostària obligada pels creditors europeus de la banca i deute públic
espanyol, s’han vingut desencadenat tota una sèrie de reformes que no són
més que un màrqueting de l’austeritat per a ocultar retalls pressupostaris per
a atendre un deute i els seus interessos. Un deute i uns interessos que ni els
ciutadans ni els ajuntaments, en este cas, hem creat.
En aquest màrqueting fals de les reformes, se’ns presenta a la l’administració
local com la causant del fracàs econòmic i de l’endeutament públic de les
Entitats Locals. És en canvi l'Administració Local la que treballa més prop del
ciutadà, la que més serveis de proximitat li presta i la que gaudix de més
prestigi en el conjunt de les institucions de govern.
Molt més que el propi govern que la impulsa o el Ministeri que defèn
aquestes reformes. Del fracàs bancari, de l’especulació d’uns pocs, se’ns
retalla a tots i en esta voràgine per a recaptar per a pagar un pou
impresentable generat per una vergonyant bombolla immobiliària, es
perjudica l’administració local i en especial als xicotets municipis.
Per això, entenem que no és justificable aquesta llei en relació amb el control
del Dèficit Públic, atès que el dèficit de les Administracions locals és del
0,2%, enfront del 1,73% de les CCAA i el 6,98 de l’Estat.
Les administracions locals que acumulen major nivell d’endeutament són les
diputacions i les grans ciutats (+ de 500.000 hab). En aquestes ciutats, les
grans, les de més de 500,000 habitants és on s'ha practicat el
malbaratament, la contractació perjudicial i les inversions danyoses. És a dir,
entre poques ciutats, moltes d’elles governades pel Partit Popular, es
concentra l’endeutament i la contractació desordenada que ara es vol
corregir.

Per no dir, de l’exercici d’activitats impresentables per a corporacions locals
relacionades amb la construcció de contenidors buits –en molts casos
investigats estos expedients per corrupció‐, la planificació urbanística
absurda o la remuneració d’assessors o el cridat ja com a “suborn fotogràfic”,
el pagament de quantitats a personatges públics, reals o no, per a obtindre
notorietat, sense passar per cap procés administratiu objectiu, algunes de les
quals les tenim avui a escassos quilòmetres.
Aquesta llei, a més, implica una important pèrdua de capacitat política i
econòmica per a actuar localment.
Envaeix competències dels Estatuts d’Autonomia, també de l'Estatut
Valencià, en matèria de Règim Local i suposa un atemptat contra el
municipalisme tal i com l'hem conegut al llarg de 35 anys de
desenvolupament democràtic.
RETALLADA DE COMPETÈNCIES I PÈRDUA DE SERVEIS.
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 en matèria de
Serveis Socials, ja que és a través de l'administració local és des d'on es pot
actuar, intervindre i previndre de manera més efectiva, per què s'actua des
de l'àmbit més pròxim:
‐Serveis d'Ajuda Domiciliaria.
‐Centres d'Atenció a persones discapacitades.
‐Centres ocupacionals.
‐Atenció a les persones majors i als joves.
‐Serveis d'atenció a la immigració.
‐Serveis d'atenció i de prevenció de la violència de gènere, etc, etc....
Formen part de la cartera de Serveis Socials que ofereixen en l'actualitat els
ajuntaments i que es perdran per què, alguns d'ells ni tan sols estan recollits

com a competències impròpies i en la majoria dels casos suposaran una
eliminació dels mateixos, ja que la Conselleria Corresponent no els dotarà
pressupostàriament.
Però no només això, en matèria d'educació, les escoletes infantils
municipals, les escoles de música i conservatoris, els centres d'educació
d'adults, les universitats populars, etc , també passaran a negre si no es
doten pressupostàriament des de una Generalitat arruïnada.
La sanitat, la formació per a l'ocupació, les escoles taller.... Tant i tants
serveis que ajuden a vertebrar la societat als nostres pobles i que des de la
proximitat fomenten la convivència i la cohesió social.
Aquesta llei intenta retallar per destinar uns diners que tenen l'objectiu de fer
més menudes les diferències entre els que tenen més i els que tenen menys
per produir un estalvi que es dedique a cobrir la despesa bancària, el joc de
casino dels poderosos.
I ho paguem les administracions locals que millor gestionem. Les menudes.
Amb un intent de buidar de capacitat de gestió als ajuntaments de menys de
20.000 habitants per a escarni dels que no s’han endeutat i han tingut una
gestió exemplar, sense estirar més la despesa d'allò que recomana el sentit
comú i la racionalitat.
“Robar als pobres per a donar‐ho als rics” amb un clar prejudici per a les
persones....
MODEL RECENTRALITZADOR.
Aquesta nova llei reinstaura models caducs, envellits i arcaics com són les
Diputacions, institucions exemplars en opacitat i manca de democràcia, les
garants del caciquisme del SXXI.
Amb aquesta llei es recentralitzen competències en favor de les diputacions i
l’Estat. Evidència que les reserves constitucionals sobre el paper de les

diputacions no es complixen, al contrari, aquestes unilateralment poden
decidir segrestar les competències a nivell municipal, en una clara agressió a
autonomia local i al principi de col∙laboració i correspondència.
A més, en un Estat que s’ha decidit siga el de les autonomies per al
finançament i la interlocució competencial es produix una involució cap a
l’Estat de les províncies, per a crear un triangle Estat – Autonomia ‐ Província
que estrangula als Municipis.
L'Administració publica solapada i la que genera ineficiència és precisament
la Diputació, la qual deuria desaparèixer en pro dels propis Ajuntaments o
quedar embeguda dintre de l'Estructura autonòmica d'atenció territorial, tal
i com des de Compromís venim reclamant històricament.
Les Diputacions són a més a més, institucions no triades directament pel
poble, en altre pas enrere en la consolidació democràtica..... A qui
reclamarem els veïns i les veïnes quan ens trobem davant de qualsevol
problemàtica a nivell local? A la Diputació? A la Conselleria? Com es
fiscalitzarà un òrgan que no te representació directa i on les minories queden
clarament excloses de la vida política.
No es tracta només d'una retallada de competències, es tracta també d'una
retallada de la democràcia, d'un segrest de la participació pública i de l'accés
a la informació d'unes institucions de les que totes i tots en formem part.

DESTRUCCIÓ DE TREBALL
En el context de crisi econòmica, producte de variables estructurals i altres
tan senzilles com el desastre de la gestió bancària amb uns responsables
clars, es planteja una forta destrucció d’ocupació pública en el sector local.
Es pagarà amb el salari i bon servici que es presta al ciutadà el dispendi que
ha servit per a fomentar la corrupció i l’exposició a la desaparició del sistema
bancari espanyol. De fet, les ajudes públiques prestades a la banca suposen

30 vegades, per exemple el famós Pla E del govern de Rodríguez Zapatero
que comptava amb 8.000 milions d’euros amb què es volia combatre la
desocupació.
Al País Valencià, si tenim en compte treballs directes i indirectes, estem
parlant d'entorn a 25.000 llocs de treball que es poden destruir, dintre d'una
societat que pateix uns nivells de desocupació del voltants del 27%.
La major part dels nostres pobles, com el meu, amb aquesta reforma es
veuran obligats a fer desaparèixer la primera empresa del poble, el seu
Ajuntament. O a privatitzar la major part dels serveis que en l'actualitat es
donen des del sector públic.
MAJOR FINANÇAMENT LOCAL
Tal i com vam afirmar els regidors i regidores nacionalistes a la Declaració
d'Oliva del passat juny de 2013:
“Front a l’austericidi i el retall de recursos i de competències a nivell local, cal
fomentar la gestió de la proximitat i apostar per un finançament adient de
l’administració que la suporta, es a dir, l’administració local.
Els reptes que introdueixen els canvis del model econòmic, en l’àmbit local,
tenen solució a través de la proximitat, del servei a les persones i d’una nova
governança, on els diferents actors que conformen la nostra societat
decidisquen quina és la forma de solucionar els problemes, a través de la
participació i de la cooperació.
Cal recordar que no es poden regular competències, sense resoldre la
qüestió del finançament local, una de les grans assignatures pendents de la
democràcia.
A hores d’ara, els ajuntaments reben al voltant d'un 12% dels recursos de
l'Estat. Els regidors i les regidores nacionalistes reivindiquem el sistema de
terços en la participació d’aquestos recursos (33 % Estat, 33% CCAA i 33%

municipis).
En tot cas, i per garantir una gestió mínimament escaient de la proximitat, a
les administracions locals no haurien de participar en un percentatge inferior
al 25%.
Si els ajuntaments valencians reberen el finançament que els pertoca,
disposarien del doble de recursos per fer política per a les persones, amb les
persones que vivim a les ciutats i als pobles d’arreu del nostre país”.
Per tant, no necessitem menys competències, necessitem més recursos i
major finançament.

CONCLUSIÓ
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 PROXMITAT QUE DESENVOLUPA EL MUNICIPI I UN GREU RETROCÉS
EN LA DEMOCRÀCIA QUE APLIQUEM I VIVIM ALS NOSTRES POBLES.
AHIR VAM ASSISTIR AL BOTXORNÓS ESPECTACLE DEL TANCAMENT DE
RTVV, A LA PÈRDUA D'UNA PART DE LA NOSTRA AUTONOMIA, ACÍ A
AQUESTA MATEIXA CIUTAT, EN LA MAJOR CACICADA PERPETRADA PER
UN GOVERN AUTONÒMIC EN DEMOCRÀCIA.
UN COP D'ESTAT
PRECEDENTS....
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PÚBLICA

SENSE

DONCS BÉ SI NO VOLEM QUE EIXE COP D'ESTAT ES PERPETUE EN

CADASCÚN DELS NOSTRES POBLES .... SI NO VOLEM QUE ELS
NOSTRES POBLES ES VAGEN A NEGRE HEM DE CRIDAR NO A AQUESTA
REFORMA LOCAL.....
MOLTES GRÀCIES
VISCA EL PAÍS VALENCIÀ

