
PER UNA MAJOR
AUTONOMIA MUNICIPAL
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Ciutat equitativa i pròspera economia  turisme  comerç

sanitat  educació  habitatge Ciutat que cuida esport  acció social 

Ciutat oberta cultura  participació  transparència  drets civils

urbanisme  mobilitat  ecologia Ciutat humana i sostenible

CONSTRUIR
SOBIRANIA
L’austeritat imposada per normes com la Llei de racionalització 
i sostenibilitat de l’Administració local (LRSAL) ens força a 
demanar la seua derogació i ser imaginatius fins aconseguir-ho. 



En aquest dossier us presentem 
materials que hem generat des 
de les regidories de Castelló en 
Moviment a l’Ajuntament de 
Castelló per treballar per una major 
autonomia municipal.
També difonem un comunicat 
d el’entitat ATTAC Castelló 
sobre les repercussions de 
l’acord comercail CETA, un dels 
tractats internacionals que estan 
negociant-se a esquena de la 
ciutadania i afectarà greument a 
la sobirana dels pobles i ciutats del 
País Valencià.
L’austeritat imposada per normes 
com la Llei de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració 
local (LRSAL) suposen una greu 
minva de la capacitat dels municipis 
per atendre les necessitats de 
la ciutadania. Això ens força a 
demanar la seua derogació.
Pensem que l’acció política a la 
ciutat de Castelló va més enllà de 
les quatre parets de l’Ajuntament. 
Volem ser un instrument per a 
posar les institucions al servei de 
la gent, per això aquest dossier 
pretén explicar els reptes i 
limitacions que la llei Montoro 
suposa per a l’autonomia 
democràtica municipal. Per 
transformar les institucions primer 
hem d’entendre-les. Entre totes, 
tot!

Castelló en Moviment,
Juny del 2016.

DEROGAR LA LLEI MONTORO. RECUPERAR AUTONOMIA LOCAL:

SOBRE LES INVERSIONS FINANCERAMENT SOSTENIBLES:

• En 2011, un acord de reforma express de la Constitució, avalat per 
PP i PSOE, modifica l’article 135  prioritzant el pagament del deute 
i l’estabilitat pressupostària com a principis rectors de la política 
econòmica.

• En 2012 i 2013, el govern del PP s’encarrega d’executar aquesta 
imposició de la Troika i els mercats, amb la Llei d’Estabilitat 
Pressupostària i Sostenibilitat Financera de les Administracions 
Públiques i la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració 
Local (27/2013). 

• La Llei Montoro suposa un control centralitzador dels pressuposts 
i decisions municipals, condicionant o impossibilitant les seues 
polítiques socials i d’inversions, la creació d’ocupació o la millora dels 
serveis públics. Per contra, prioritza el pagament del deute financer 
i afavoreix els interessos privats, bloquejant les competències del 
sector públic municipal.

• Els municipis no necessitem control pressupostari des de l’estat, 
prioritzar el deute i retallades de serveis públics. Els municipis 
necessitem major autonomia per assignar recursos, adaptar les 
competències municipals a les necessitats de la majoria social, i 
incrementar ingressos per la via d’una fiscalitat justa, solidària i 
progressiva.

El govern municipal ha anunciat que existeix un romanent del pressupost 
2015 de 8,7 milions d’euros que s’han d’executar pel procediment 
d’inversió financerament sostenible, segons la Llei Montoro. 
Les inversions financerament sostenibles, tal com es descriuen a la llei, 
consisteixen bàsicament en projectes de reformes, condicionament 
d’espais, adquisició de determinats béns i serveis. Principalment, solen 
ser execució d’obres en espais públics o dependències municipals, i no 
permeten incrementar la despesa social o millorar els serveis públics, 
per exemple. 
La Llei Montoro significa una intervenció i limitació de l’autonomia local, 
especialment dramàtica quan major és la necessitat de recursos econòmics 
per a polítiques d’emergència social i de promoció de l’ocupació. 
Les nostres propostes per a inversions financerament sostenibles són:



HEM FET ARRIBAR AL GOVERN LES SEGÜENTS PROPOSTES: 

HEM PROPOSAT LES SEGÜENTS MODIFICACIONS PRESSUPOSTÀRIES PER 
INCEMENTAR FONS PER A LA LLUITA CONTRA  L’ATUR I L’EXCLUSIÓ SOCIAL:

QUè HA PASSAT AMB LES NOSTRES PROPOSTES?

1. Realitzar els 14 projectes dels pressuposts participatius que varen 
quedar fóra de l’assignació original d’1,6 milions al pressupost actual.

2. Intervenció al Pavelló Ciutat de Castelló per tal de millorar 
l’accessibilitat de persones amb diversitat funcional a l’esport.

3. Adquisició per part de l’Ajuntament de 50 habitatges en usdefruit 
o lloguer per tal de resoldre necessitats d’habitatge amb caràcter 
d’emergència social.

1. Destinar fons per al pagament de la Renda Garantida de Ciutadania. 
Hi ha un retard des de setembre del 2015.

2. Ampliar els fons per a Jornals de Vila o per a Polítiques Actives 
d’Ocupació. Incrementar la contractació de persones en risc d’exclusió 
social o oferir cursos de formació i escoles taller amb remuneració.

3. Destinar fons per a ajudes municipals a la rehabilitació d’habitatges 
amb caràcter urgent per a persones a baixos ingressos.

4. Destinar fons a ajudes públiques a la innovació social. Línia d’ajudes 
a la creació d’ocupació o a projectes no lucratius, que tinguen un 
impacte social positiu en termes de justícia social, igualtat de gènere, 
solidaritat, desenvolupament sostenible, agroecologia, art i cultura, 
participació, etc.

1. La Llei Montoro no permet destinar l’excedent pressupostari de 2015 
a incrementar ajudes socials o prestacions d’emergència.

2. Actualment l’Ajuntament de Castelló no té competències en plans 
públics d’ocupació o ajudes a la rehabilitació d’habitatge. Necessita 
obtenir competències de la Generalitat per guanyar autonomia local.

3. El govern argumenta que hi ha problemes de capacitat tècnica i 
recursos humans per tal d’abordar correctament la gestió de projectes, 
la licitació de contractes i altres programes urgents. 

Des de Castelló en Moviment ja estem treballant en propostes per tal 
de resoldre políticament les limitacions austericides de la Llei Montoro, 
l’adquisició de noves competències per al municipi i una auditoria de 
recursos humans i tècnics de l’Ajuntament.

 CARTA MUNICIPALISTA  
A LA CANDIDATURA “A LA VALENCIANA”

Les forces municipalistes que signem celebrem amb esperança l’acord 
al que han arribat les organitzacions polítiques Compromís, Podem i 
EUPV per a presentar-se juntes a la propera cita electoral del 26 de juny 
de 2016. La candidatura «A la Valenciana» comparteix amb nosaltres 
una ferma voluntat de diàleg entre persones de procedència política 
diversa, que ens hem posat d’acord per a treballar juntes per una major 
democratització de les institucions i per la justícia social que els nostres 
pobles reclamen.

Des de la nostra ferma aposta pel municipalisme, observem amb 
preocupació el procés de recentralització que els diferents governs de 
l’Estat han dut a terme els darrers anys. Amb l’excusa d’un deute del que 
els ajuntaments, per no parlar de la seua gent, no eren ni de lluny els 
principals culpables, s’han introduït diversos canvis en la legislació que han 
provocat una enorme retallada en la capacitat de maniobra i autonomia 
dels municipis, sotmetent-los als designis de diputacions, comunitats 
autònomes i estat central: la reforma de l’article 135 de la Constitució 
Espanyola de 2011, la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària de 2012, 
o la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local de 2013, 
han suposat veritables obstacles per a la presa de decisions independents 
i democràtiques als ajuntaments.

A les reformes legislatives recents, hi hem de sumar el fet que l’actual 
participació dels municipis en els ingressos de l’estat i de les comunitats 
autònomes, principalment en els ingressos provinents de la renda 
individual, es troba molt per sota de la mitjana europea. D’altra banda, 
s’estan negociant un seguit de tractats internacionals que també 
contribuiran a erosionar encara més l’autonomia democràtica municipal, 
com són el TTIP, el CETA o el TISA.

Des de postures de progrés, s’ha parlat molt sobre la necessitat de 
restructuració de les institucions públiques mitjançant processos 
constituents de baix a dalt, coincidint en la necessitat d’eliminar les 
diputacions i, en el nostre cas, en reivindicar un finançament just i una 
major autonomia per al País Valencià. No obstant això, l’alternativa 



que s’ofereix se centra 
principalment en el pas 
de moltes competències 
de les diputacions a les 
comunitats autònomes. 
Sense posar en dubte que 
en determinades qüestions 
aquest és el nivell de 
gestió òptim, pensem que 
la solució més democràtica 
és apoderar els municipis, a on la ciutadania pot exercir un control més 
directe dels seus recursos i que per tant es converteixen en instruments 
fonamentals d’aprofundiment democràtic.

Per tot això, volem fer arribar una demanda a la candidatura valenciana de 
confluència progressista perquè aposte clarament pel municipalisme i per 
la màxima autonomia municipal, com a garantia de control democràtic 
de les institucions i d’apoderament ciutadà de base. Les candidatures 
municipalistes que signem aquesta carta, proposem les següent 
mesures per a la seua inclusió en el programa electoral de la 
candidatura de confluència per al 26J:

• L’eliminació de les diputacions i la transferència cap als 
municipis, sempre amb el corresponent finançament, de les 

competències que troben en aquests unes millors garanties 
de qualitat democràtica i un nivell òptim de gestió, tenint en 
compte que probablement molts municipis optaran lliurement 
per mancomunar alguns serveis.

• La derogació de les diverses lleis que han reduït els marges de 
maniobra dels municipis i la lliure disposició dels seus recursos, 
i que estan dificultant en gran mesura molts dels canvis pels 
que tantes persones vam optar en les darreres eleccions 
municipals.

• La reforma del sistema de finançament territorial de l’Estat, 
amb una major participació dels ajuntaments en els ingressos 
de l’Estat i de les comunitats autònomes, que afavorisca la 
màxima autonomia municipal possible.

• El compromís ferm de no signar cap acord internacional que 
minve encara més l’autonomia democràtica municipal.

Amb el convenciment que la candidatura a la que ens adrecem comparteix 
la nostra inquietud i la nostra visió de la necessària devolució de poder als 
municipis, i amb l’esperança que els canvis que tots i totes desitgem cada 
dia estan més a prop.

SIGNEM: CASTELLó EN MOVIMENT, VALèNCIA EN COMú, ARA BENICàSSIM, 
TOTS i TOTES SOM ViNARòS, SEGORbE PARTiCiPA, VOLEM FOiOS, LLíRiA PUEDE, 
ASSEMBLEA CIUTADANA MELIANA, ALTERNATIVA POR NAVAJAS, EMPODEREM 
MASSAMAGRELL, GUANyAR COCENTAiNA, JUNTS PER ALbOCàSSER, JUNTS PER 
RIBESALBES.

Des de la nostra ferma aposta 
pel municipalisme, observem 

amb preocupació el procés de 
recentralització que els diferents 

governs de l’Estat han dut a terme els 
darrers anys.



EL CETA, UN TRACTAT INTERNACIONAL QUE 
EROSIONARÀ  L’AUTONOMIA MUNICIPAL

El CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement) és un altre tractat 
de lliure comerç que la Unió Europea ha negociat en secret amb el 
Canadà (acordat el 26 de setembre de 2014), el procés de ratificació del 
qual està a punt de començar. El CETA molt menys conegut que el TTIP 
(Transatlantic Trade and Investment Partnership), però molt similar, li obriria 
la porta a la seua aprovació, desregulant els serveis públics, les compres 
públiques, el dret a la propietat intel·lectual, l’alimentació i l’agricultura.

• Contractació pública:
L’obertura de les compres públiques europees a les empreses 
canadenques i viceversa, suposaria una restricció a les polítiques de 
protecció al comerç local.
Exigiria noves obligacions i procediments tècnics que frenaria l’accés 
de les pimes.

• A través de tribunals privats amb costos milionaris.
• Pretenen expropiar la despesa dels pressupostos públics.

1. ATAC ALS SERVEIS PúBLICS EN FAVOR DE LES MULTINACIONALS.

2. LES MULTINACIONALS PODEN DEMANDAR ALS GOVERNS QUAN 
NO ACONSEGUEIXEN UN GRAN BENEFICI.

3. EN L’AGRICULTURA I LA MINERIA.

• importació massiva de 65.000 tones de carn bovina i 75.000 
tones de carn porcina canadenca a l’any.
• Pèrdua de les denominacions d’origen, per exemple els cítrics 
valencians, només es podrà anomenar en espanyol, ni francès ni 
anglès (se les queda Canadà)
• Dràstica reducció de controls sobre productes fitosanitaris.

En la selecció d’ofertes prevaldria el criteri de cost sobre el 
desenvolupament local i la transició ecològica.
• Serveis públics:
L’aigua, l’energia, la salut i els serveis socials, serien mercaderies i 
imposaria l’irreversibilitat de les privatitzacions.



4. ES DEIXA EN MANS DEL SECTOR PRIVAT LES DECISIONS
IMPORTANTS SOBRE REGULACIONS.

• On organismes externs realitzarien les evaluaciones de les normes.
• I crearien un órgan de cooperació regulatòries.

5. GOVERNS DEMOCRÀTICS PODEN SER PARALITzATS PER LES 
CLÀUSULES DE PARALITzACIÓ (O STATU QUO) I “TRINQUET”.

6. CONTAMINACIÓ I SALUT.
• S’obriria la importació massiva dels combustibles fòssils de major 
impacte en el canvi climàtic: sorres i graves bituminoses, gas 
d’esquist (fracking).
• Podrien aixecar-se les prohibicions al fracking i a la mineria a cel 
obert
• El 75% de les mineres del món cotitzen a la borsa de Toronto. El 
CETA els obriria la porta d’Europa.
• Recordes la mina de Corcoesto a Galícia que va ser frenada gràcies 
a l’oposició popular? L’empresa també és canadenca.
• Recordes el fracking a Castelló? L’empresa també era canadenca.

• impedeixen legislar amb noves normes o modificant les anteriors. 

“El CETA és una forma encoberta que 
tenen les empreses nord-americanes

per oposar-se a les normes i regulacions 
d’Europa a través de les seues 

subsidiàries a Canadà.” 
Council of Canadians.

MÉS INFORMACIÓ A:
Bloc:  http://attaccastello.blogspot.com.es/

Twitter:  https://twitter.com/ATTAC_Castello
Facebook: https://www.facebook.com/attaccastello



“En les profunditats de l’hivern finalment vaig aprendre que en 
el meu interior habitava un estiu invencible.”

Albert Camus (1913-1960).

castelloenmoviment.org

Castelló
en moviment


