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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 30 de juny de 2016, per majoria absoluta dels regidors i
regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 vots a favor del grup municipal
CP, 4 vots a favor del grup municipal d'ERC, 3 abstencions del grup municipal C's, 3 vots en
contra del grup municipal PP, 3 vots a favor del grup municipal CIU i 1 vot a favor del
regidor no adscrit, senyor Jordi Miró) l'acord següent:
MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP COMPROMÍS PER CERDANYOLA EN
DEFENSA DE LA SOBIRANIA DE LES ADMINISTRACIONS LOCALS I PER LA
DEROGACIÓ DE LA LRSAL
Atès que ja han passat nou anys des de l’inici de l’actual crisi financera internacional.
Aquesta crisi ha tingut efectes directes en la vida de milions de catalans i catalanes. En el
camp financer, això sí, es va optar per rescatar els bancs amb diner públic.
Atès que el Govern espanyol va aprovar el desembre de 2013 la llei de racionalització dels
ajuntaments coneguda com la LRSAL per garantir que es pagava el deute, alhora que s’
impulsaven mesures d’afebliment del sector públic i els consegüents processos de
privatització.
Atès que la LRSAL ataca la institució més propera a la ciutadania que és l’Administració
local.
Atès que els indicadors socials poden de manifest que la pobresa s’està cronificant i que la
falta de feina s’està convertint en permanent i amb les actuals polítiques no és possible
revertir aquesta situació. En conseqüència la ciutadanian es veu obligada a demanar feina,
ajudes socials i protecció als ajuntaments, que tenen grans dificultats per oferir aquests
suports que tant es necessiten, a causa de les retallades i del procés de recentralització.
Atès que històricament les corporacions locals disposaven de pocs recursos i que ara la
situació està esdevenint insostenible.
Atès que aquesta situació dificulta greument que es pugui donar compliment a l’objectiu
polític de garantir els drets socials i econòmics bàsics de la ciutadania que menys en té,
demanant alhora una aportació als sectors que més en tenen.
Atès que la LRSAL va tenir des d’un principi l’oposició ferma de les institucions catalanes:
Govern de la Generalitat, diputacions provincials i entitats municipalistes.
Atès que de cara a elaborar les properes ordenances fiscals el gover local no vol veure’s
obligat a rebutjar propostes perquè no estan contemplades dins la llei d’hisendes locals, la
qual cosa implica que no estigui a les mans d’aquest ajuntament acceptar-les i aplicar-les.
Atès que degut a l’aplicació d’aquesta llei, el govern municipal es veurà obligat a ajustar-se a
restriccions per a l’elaboració del pressupost municipal, en àmbits que poden afectar des del
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personal fins a serveis bàsics.
Atès que les eleccions del 26 de juny obre el període de formació d’un nou govern que pot
revertir aquesta situació i derogar les lleis de l’anterior legislatura per la LRSAL.
El Ple ACORDA
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Primer.- DEMANAR al futur govern de l’Estat més capacitat de gestió dels següents tributs
de caràcter local: impost de bés immobles (IBI), impost sobre activitats econòmiques (IAE),
impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), impost sobre construccions, instal·lacions
i obres (ICIO), impost sobre increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana (IIVTNU).
Segon.- EXIGIR al futur govern de l'Estat que doti els ajuntaments de més capacitat a l’hora
d’establir criteris i bonificacions, sobretot per renda, en la recaptació dels tributs locals.
Tercer.- EXIGIR al futur govern de l'Estat que doni autonomia a les administracions a l’hora
d’elaborar el seu pressupost, incrementar o disminuir el capítol 1 referent a personal;
dissenyar la RLT sense les actuals restriccions i decidir l’oferta pública de vacants a cobrir.
Quart.- TRASLLADAR la demanda d’aquestes competències al Govern de la Generalitat i al
futur Govern de l’Estat espanyol.
Cinquè.- DONAR A CONÈIXER aquests acords als grups parlamentaris del Parlament de
Catalunya, a la Diputació de Barcelona, a les entitats municipalistes, al Consell Comarcal del
Vallès Occidental i a la ciutadania de Cerdanyola del Vallès. "
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.

