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Jordi Pino Pruna, secretari de l’Ajuntament de Viladecavalls, comarca del Vallès Occidental.
CERTIFICO:
Que el Ple reunit en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020, va adoptar els acords que es
reprodueixen a continuació:
MOCIÓ PER A LA SUFICIÈNCIA FINANCERA DELS ENS LOCALS PRESENTADA PER
TREBALLEM JUNTS PER VILADECAVALLS, PSC VILADECAVALLS, REGIDOR NO ADSCRIT
CARLES MENDEZ, ERC VILADECAVALLS I FEM VILADECAVALLS
La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de resposta de
la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i també les institucions
hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
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Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns ha posat
a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera generalitzada a
tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem actuat amb esperit de
servei en benefici de les nostres respectives comunicats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per afrontarles. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la recuperació
social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans locals, la manca
d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a poder assumir les
solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de despesa i la
LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les mesures d’austeritat
imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels anys, s’ha evidenciat que qui
millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El compliment dels objectius de dèficit,
la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures econòmiques i financeres, s’han aplicat a les
hisendes locals. Però aquest compliment modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I
menys si no podem disposar ni tan sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat
gràcies a la bona gestió i en compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi sanitària
però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per la inclusió social i
la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que viuen les hisendes locals degut
a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i econòmics que ara no tenim. Eines per a fer
front a la conjuntura inicial, però també estructural que enforteixin les administracions locals de cara
al futur.

C. Antoni Soler i Hospital, 7-9 · 08232 · Tel. +34937887141 . viladecavalls@viladecavalls.cat· http://www.viladecavalls.cat · CIF P0830100D

Òrgan

EXPEDIENT

CERT_PLE

SECRETARIA

X2020002056

Codi Segur de Verificació: 02636a38-eb8d-460a-a770-b2a5c44074c3
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2020_423596
Data Impressió: 28/09/2021 09:57:44
Pàgina 2 de 3

SIGNATURES

Í"_È6a38-eb8d-460a-a770-b2a5c44074c3bÎ

DOCUMENT

1.- JORDI PINO PRUNA - 03/08/2020 08:45:48 - Càrrec: Secretari
2.- FRANCESCA BERENGUER PRIEGO - 03/08/2020 09:46:27 - Càrrec: Alcaldessa

La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics que
garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis impropis que
es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat d’aquest principi, hem de
reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització financera de totes les
administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que corresponen, no se’ns poden imposar
més tuteles que ens limitin l’administració dels recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la
ciutadania, i que s’han d’enfocar a les necessitats urgents de la pròpia ciutadana i, en cap cas, a
finançar altres administracions.
Per tot això, i en virtut de les competències que li atribueix l’article 22 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases de règim local, en concordança amb l’article 52 del Decret legislatiu 2/2003,
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya i
normativa concordant,
El Ple de la Corporació ha aprovat per unanimitat

AJUNTAMENT DE VILADECAVALLS
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Comprovi l'autenticitat del document a
https://bpm.viladecavalls.cat/OAC/ValidarDoc.jsp - Utilitzi el "Codi Segur de Verificació" que apareix a la capçalera.

PRIMER.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a modificar la
Llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les administracions locals en la
resposta a la present crisi.
SEGON.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin disposar
del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures per a la
reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que s’estableixi un Fons
Estatal per a aquells ens locals que no tinguin aquesta possibilitat i evitar municipis de segones
velocitats.
TERCER.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons per la reconstrucció social i econòmica
perquè contempli com a mínim de 300 milions per als ajuntaments per tal que siguin més forts i amb
més capacitat financera per poder assolir una recuperació més justa de la actual crisi sanitària,
econòmica i social.
QUART.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb les
entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions locals, per
serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de desconfinament que
s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació és que s’habiliti la
corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals d’unes despeses que no els
corresponen.
CINQUÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la Generalitat i
al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova regulació ha d’anar
acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els ens locals i, si és el cas, les
mesures compensatòries.
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SISÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de Catalunya,
perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol i al Congreso de los
Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris. Finalment, comunicar-ho també a
l’Associació Catalana de Municipis per a poder fer el seguiment del suport de les mesures proposades
en les administracions locals del nostre país.
I perquè consti als efectes legals adients, lliuro la present certificació a resultes de l’aprovació
definitiva de l’acta d’ordre i amb el vistiplau de l’Alcaldia-Presidència.
Viladecavalls, data de la signatura electrònica.
Vist i plau
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Alcaldia - Presidència
Francesca Berenguer Priego
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