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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
CERTIFICO:
Que el Ple de l'Ajuntament, el nombre legal de regidors i regidores del qual és de 25, va
adoptar en sessió ordinària de data 27 d'abril de 2017, per unanimitat dels regidors i regidores
presents, l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA
PELS
GRUPS
MUNICIPALS
D’ICV-EUiA,
CANDIDATURA DE PROGRÉS-PSC, COMPROMÌS PER CERDANYOLA,
CONVERGÈNCIA I UNIÓ, CIUTADANS-PARTIT DE LA CIUTADANIA I EL
PARTIT POPULAR PER INSTAR AL GOVERN DE L’ESTAT A ELIMINAR LA
TAXA DE REPOSICIÓ D’EFECTIUS EN LA FUNCIÓ PÚBLICA
Atesos els llocs de treball ofertats per les administracions locals han experimentat una
reducció dràstica com a conseqüència de les limitacions a l'ocupació pública imposades pel
Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i
de foment de la competitivitat i les successives lleis de pressupostos generals de l'Estat.
Atès que aquest plantejament polític només ha aconseguit reduir la qualitat i els serveis a la
ciutadania, generant precarietat, de manera que cal fer una crida perquè el Govern de l’Estat
Espanyol promogui un canvi urgent en la legislació que permeti cobrir vacants, reduir
interinitats i garantir la prestació de serveis de qualitat. Organitzacions polítiques, sindicals i
professionals del sector públic han denunciat que des de l’inici oficial de la crisi econòmica
actual, les causes de la qual tenen el seu origen en decisions polítiques contràries a la
intervenció pública per a corregir el model productiu, un dels sectors amb més afectació ha
estat l'ocupació pública, que ha significat una reducció de milers d’ocupacions per any. A les
administracions locals, les restriccions polítiques a l'ocupació, i en concret a l'ocupació
pública de caràcter permanent (personal laboral indefinit o funcionaris de carrera) tenen
conseqüències molt negatives.
Atesa la caiguda de l’ocupació pública el 2010 coincideix amb la primera reducció en el marc
de la llei dels Pressupostos Generals de l’Estat de la taxa de reposició d'efectius, unes
restriccions a la incorporació de personal de les administracions que s'han mantingut i fins i
tot endurit fins a l'actualitat. L'Administració local no té capacitat legislativa, i la seva
autonomia (encara que predicada constitucionalment) és realment menor que la de la resta de
nivells administratius bàsics. Això es tradueix a la pràctica que els controls coercitius que
pateix, via supervisió de la Delegació del Govern, incideixen més en les restriccions
normatives a l'ocupació pública que en la resta d'administracions. El nivell de convocatòries
descendeix al llarg del període de referència en tots els territoris i en tots els tipus de
convocatòria, el nombre de convocatòries en l’any 2013 és molt inferior en tots els ítems que
en l’any 2008. En definitiva, el nivell d'ocupació pública estable en l'Administració local cau
dràsticament sense reposar suficientment els efectius necessaris per a garantir la prestació
dels serveis mitjançant ocupació de qualitat i amb independència i professionalitat acreditada
a través de procediments de pública concurrència i de mecanismes selectius adequats.
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L'augment de la temporalitat, la privatització de serveis o la seva disminució són les
conseqüències, no excloents entre si, d'aquest procés de destrucció d'ocupació pública estable.

Atesa la proximitat del debat sobre el projecte de pressupostos de l’Estat Espanyol per al
2017.
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El Ple ACORDA
INSTAR el Govern de l’Estat Espanyol i al Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques
perquè procedeixi a modificar la política de restricció a l'ocupació pública estable i de qualitat
que els serveis a la ciutadania demana, procedint a eliminar la taxa de reposició d’efectius. "
I perquè així consti als efectes oportuns es lliura aquest certificat, amb l'advertiment que
determina l'article 206 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les
entitats locals vigent, per ordre i amb el vist-i-plau del senyor Alcalde de l’Ajuntament de
Cerdanyola del Vallès.

