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Aurora Corral García, secretària general de l'Ajuntament de Cerdanyola del Vallès
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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 28 de desembre de 2017, per majoria simple dels regidors
i regidores presents ( 5 vots a favor del grup municipal CxC, 5 abstencions del grup
municipal CP, 3 abstencions 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, 1 vot a favor
del grup municipal d'ICV-EUiA i 1 abstenció del regidor no adscrit, senyor Jordi Miró)
l'acord següent:
"MOCIÓ

PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ICV-EUIA A FAVOR DE LA
RETIRADA DE LA INTERVENCIÓ DE L’AJUNTAMENT DE MADRID PER PART
DEL MINISTERI D’HISENDA I PER A RECOLZAR LA PROPOSTA DE
MODIFICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA
Atès que el ministeri d’hisenda va enviar el passat 27 d’octubre una carta a l’Ajuntament de
Madrid comunicant que no podria aprovar el Pla Econòmic Financer (PEF) presentat, tret que
la corporació inclogués retallades de despesa per una quantia de 238 milions al 2017 y 243 al
2018. Això suposa que el Ministeri revisarà cada setmana els comptes de l’ajuntament de
Madrid fins que s’apliquin les anomenades retallades. En el cas de que el govern madrileny
no acati les exigències el ministre, amenaça amb imposar mesures coercitives de major
duresa.
Atès que l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès vol mostrar el seu rebuig davant d’aquesta
mesura que considera clarament discriminatòria i de dubtosa base jurídica i instar a portar a
terme una modificació del disseny i l’aplicació de la regla de despesa.
Atès que hem de recordar que el govern estatal es va comprometre al inici d’any amb la
Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) a revisar la regla de despesa per
evitar que fos tant restrictiva amb el superàvit de les corporacions. A data d’avui no hi ha
hagut cap avenç. Hisenda assumeix el compromís de donar flexibilitat als ajuntaments amb
un reforma de la regla despesa. Per aquest motiu sorprèn encara més que s’hagi decidit
intervenir els pagaments de Madrid quan està a prop de modificar la normativa.
Atès que el Ministeri d’Hisenda basa la seva argumentació en que l’Ajuntament de Madrid ha
utilitzat un càlcul erroni de la Regla de Despesa. El cert és que l’Ajuntament de Madrid ha
utilitzat el procediment que esta recollit a l’article 12.1 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària i Sostenibilitat Financera i és el que s’utilitza en l’aplicació informàtica del
propi Ministeri. De fet en les anteriors comunicacions a l’Ajuntament el Ministeri sempre va
donar per bo el càlcul utilitzat.
Atès que l’Ajuntament de Madrid ha presentat ja tres Plans Econòmics Financers, exactament
com marca la llei en cas de vulneració de la regla de despesa. S’ha de tenir en compte que la
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regla no és el fi en si mateix, sinó un mitjà que garanteixi l’estabilitat pressupostària.
L’ajuntament, a més a més, va fer acords de No Disponibilitat per valor de 238 milions el
passat abril cm va requerir el Ministeri. Exactament la mateixa quantitat que el Ministeri
exigeix que es retalli de nou. No es casualitat. El Ministeri assegura que en realitat no es
compleixen els Acords de No Disponibilitat és fals. Aquests acords segueixen vigents i els
diners corresponents del pressupost està immobilitzat. El que passa és que s’ha trobat una
nova font de finançament , el romanent de tresoreria, per executar les actuacions que haurien
d’haver retirat del pressupost. Les inversions Financerament Sostenibles que s’hagin emprès
amb aquest romanent son absolutament legals i no computen en regla despesa. El Ministeri
pot demanar que s’immobilitzin els diners però no que es deixin de fer inversions concretes.
La situació econòmica i de comptes públiques que té l’Ajuntament de Madrid es concreta en
que s’han registrat importants superàvits ( més de 1000 milions d’euros a l’any 2016), el
16% del total de totes les corporacions locals. S’ha incrementat l’esforç inversor en un 102%
i la inversió social en un 74%. Madrid ha reduït el seu deute en 2.070 milions d’euros, el que
suposa una disminució del 37% mentre que al mateix temps, la Comunitat de Madrid l’ha
incrementat en 5.461 milions d’euros, és a dir, un 20% més que en Juny de 2015.
Atès que el tracte discriminatori és més que evident: l’administració central, els comptes del
qual és responsable el Ministre Montoro, ha incomplert sistemàticament no només la regla de
la despesa sinó també l’estabilitat pressupostaria i no ha pres cap mesura de correcció,
vulnerant el promès a Brussel·les. El mateix ha passat amb tants Ajuntaments que
incomplidors de les regles fiscals que estan governats pel PP i que no pateixen l’hostilitat que
rep Madrid.
Des del punt de vista polític, és imprescindible promoure una reforma de la Llei Orgànica
2/2012, d’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat Financera, que modifiqui la regulació de
la Regla de Despesa, de manera que permeti a les Corporacions Locals que compleixen amb
els criteris d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, dedicar els recursos que
obtenen a millorar la vida de la gent, ampliant la prestació de serveis públics de la seva
competència, en comptes d’estar obligats a utilitzar els seus ingressos extraordinaris a
retornar el deute. En concret, en la mateixa línia que la Proposició de Llei presentada pel
Grup Parlamentari Unidos Podemos – En Comú Podem- En Marea al Congrés dels Diputats
i de la Proposició No de Llei aprovada a la Comissió d’Hisenda del Congrés el passat dilluns
13 de novembre, hauria d’eximir-se de l’aplicació de la regla de despesa a les Entitats Locals
que presenten comptes públiques sanejades, enteses aquestes com aquelles que presenten
superàvit o equilibri pressupostari, tinguin un nivell de deute inferior al 110% dels recursos
corrents i mantinguin un termini mig de pagament a proveïdors inferior els 30 dies.
Atès que és igualment imprescindible que pel 2018 el Govern aprovi abans de l’inici de
l’exercici la prorroga de l’aplicació de les regles contingudes en la disposició addicional
sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, de l’Estabilitat Pressupostaria i Sostenibilitat
Financera ( LOEPSF) que permet la reinversió destinant els romanent de tresoreria a
finançar inversions financerament sostenibles i que, posteriorment, modifiqui de manra
definitiva la legislació en aquest mateix sentit.
S’ha de fer una crida d’atenció sobre el fet de que les corporacions locals son les que han
aportat més a la recent reducció del dèficit públic (superàvit del 0’6% del PIB de les CCLL,
davant un dèficit del 0’8%, el 1,6% i el 2,5 % de les Comunitats Autònomes, la Seguretat
Social i l’Administració Central, respectivament, en el 2016). Això malgrat que els
ajuntaments presentin uns nivells de despesa i deute substancialment interior als de les
CCAA i l’Estat (2,9% de deute local sobre el PIB davant a un 99’4% del PIB de total de
deute pública en el 2016) . Si comparem amb les dades de les corporacions locals com a
mitjana de la UE també demostrem millors xifres (0,6% del PIB del superàvit en el cas
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espanyol versus 0,1% en la mitjana europea). Això impedeix que els ajuntaments s’acostin al
grau de prestació de serveis públics de la seva competència què hi ha a la resta d’Europa.

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 1295665 ZMGAE-39EOK-0W7EN B633C40FAEFECAC032D331CD842389E2D8E8EA94) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El documento está _2SIGNAT. Mitjançant el codi de
verificació podeu comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats a l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.

Atès que de fet, tal i com explica la mateixa AIReF, l’aplicació de la regla de despesa és molt
diferent a la resta de la Unió Europea on, la regla s’aplica al conjunt de les administracions
públiques, no a cada una d’elles per separat, com en el nostre país. És un indicador més de
l’objectiu d’estabilitat pressupostaria a mig termini d’obligat compliment, com aquí. I el seu
incompliment no comporta sancions, com les que Montoro s’entossudeix a aplicar els nostres
ajuntaments.
El Ple ACORDA
Primer.- INSTAR al Ministeri d’Hisenda a retirar la intervenció dels comptes de
l’Ajuntament de Madrid, per resultar una mesura discriminatòria i excedir l’establert per la
normativa vigent, amb l’única pretensió de castigar a un Ajuntament que està demostrant,
com tants altres, que és prioritari posar la Hisenda Local i l’economia al servei de la majoria
social i els interessos generals dels ciutadans i ciutadanes.
Segon.- RECOLZAR la Proposició de Llei Presentada pel Grup Parlamentari Unidos
Podemos – En Comú Podem – En Marea en el Congrés de Diputats i de la Proposició No de
Llei aprovada a la Comissió d’Hisenda del Congrés dels Diputats el dilluns 13 de novembre
en les que es proposa eximir de l’aplicació de la regla de despesa a les Entitats Locals que
presentin els comptes públics sanejats.
Tercer.- INSTAR al Govern a aprovar la prorroga de l’aplicació de les regles contingudes a
la disposició addicional sisena de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat
Pressupostaria i Sostenibilitat Financera (LOEPSF) i portar, posteriorment, una modificació
definitiva de la legislació en aquest sentit."
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.

