
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 25 de juny de 2020, per unanimitat dels regidors i 
regidores presents, l'acord següent:

"MOCIÓ PRESENTADA PER LA JUNTA DE PORTAVEUS RELATIVA A LA 
MODIFICACIÓ DELS CRITERIS D'APLICACIÓ DE LA REGLA DE DESPESA 
ALS AJUNTAMENTS

Com a conseqüència de la crisi de l'any 2008, es va imposar al nostre país pel ministre 
Montoro una aplicació de la regla de despesa imposada per la UE molt diferent a la resta 
d'Europa, plasmada a la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat 
Financera.

La regla s'aplicava a la UE al conjunt de les administracions públiques, no a cadascuna d'elles 
per separat com es va imposar al nostre país, i el seu incompliment no comportava sancions 
com les que Montoro es va obsessionar a aplicar als nostres ajuntaments.

La imposició d'aquesta regla de despesa va restringir de manera injustificada l'actuació dels 
ens locals en un context en el qual coexistien importants superàvits pressupostaris amb 
apressants necessitats socials, a causa d'unes polítiques públiques afeblides durant anys.

No obstant això el deute dels ens locals en un 11% de mitjana en el darrer any, algunes les 
han reduïdes a proporcions mínimes, fins i tot a zero; essent les administracions públiques 
que més han aportat a la reducció de el dèficit públic. Com a conseqüència d'això, el 
superàvit de les corporacions locals espanyoles és cinc dècimes superior a la mitjana de la 
Unió Europea, situant-se a aquesta data en més de 27 mil milions d'euros.

La pandèmia produïda per la Covid-19 ha implosionat en una tremenda crisi sanitària i, com a 
conseqüència d'ella, també en una devastadora crisi social que empeny a milions de ciutadans 
i ciutadanes a una situació de vulnerabilitat.

Només una decidida política d'inversió pública pot ajudar a contrarestar els efectes aquesta 
brutal crisi social. És ineficaç que en l’actual context els diners públics estiguin paralitzats en 
els bancs quan tan necessari és invertir-lo a les persones. Ara a més els bancs pretenen cobrar 
a les corporacions locals comissions per aquests diners que està dipositat sense poder-se 
gastar per aquesta regla de despesa, i ja han anunciat que cobraran un 0,35% a l'any per 
aquests 27 mil milions d’euros immobilitzats.

És urgent per tant revisar, sense més dilació, aquesta regla de despesa en el sentit de permetre 
a les corporacions locals invertir aquests diners en polítiques socials tan necessàries com a 



imprescindibles en aquests moments.

El Ple ACORDA

Primer. DEMANAR al Govern de l’Estat Espanyol que promogui la modificació de la Llei 
Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera perquè la regla de 
despesa permeti a les administracions públiques abordar la crisi econòmica i social a què ens 
enfrontem i se n’elimini tota trava o condició prèvia tant per la possibilitat de l’ús del 
superàvit com per les destinacions on s’hi pugui aplicar.

Segon. INSTAR al Govern de l’Estat Espanyol a modificar la Guia d'Interpretació de la 
Regla de Despesa perquè les despeses extraordinàries i reforços en la contractació derivats de 
la crisi en serveis socials i promoció social, atenció a les persones, neteja, desinfecció, 
seguretat ciutadana i materials de seguretat de treballadores i treballadors municipals, no 
computin amb les regles d'estabilitat i sostre de despesa. Fins que aquesta modificació de la 
normativa sigui aprovada en el Congrés, el Ministeri d'Hisenda i la Secretaria de Finançament 
Autonòmica i Local comunicaran a les comunitats autònomes i corporacions locals la 
suspensió de les normes coercitives que s'apliquen davant l'incompliment de les regles fiscals 
i en concret, de la regla de despesa, perquè puguin abordar les polítiques necessàries per 
protegir la població de les conseqüències de la pandèmia.

Tercer. EXIGIR al Govern d’Espanya que agilitzi i augmenti el percentatge del superàvit 
acumulat dels ajuntaments que poden gastar per a prendre mesures enfocades en l’ajut de 
l’economia local tant de les famílies com de les empreses.

Quart. INSTAR al Govern de l’Estat Espanyol a superar els límits de la massa salarial, a 
l'empara de l'anterior acord, per a la contractació de personal amb caràcter temporal i 
extraordinari en serveis essencials gestionats directament per les entitats locals.

Cinquè. INSTAR al Govern de l’Estat Espanyol a crear un fons de compensació amb dotació 
suficient que vingui a pal·liar la notòria pèrdua d'ingressos que patiran les corporacions 
locals, principalment en els conceptes de taxes i preus públics. Un cas singular el constitueix 
el transport urbà col·lectiu de viatgers: la fase de normalització estarà caracteritzada per una 
progressiva reincorporació dels ciutadans a les seves activitats ordinàries, amb el 
manteniment de mesures de protecció a la salut i distanciament social en el transport, el que 
sens dubte suposarà una important disminució dels ingressos per viatgers i un considerable 
increment dels costos.

Sisè. SOL·LICITAR un compromís per escrit del Govern d’Espanya per a que no tregui el 
superàvit acumulat dels ajuntaments espanyols.

Setè. DONAR trasllat del resultat d’aquesta moció mitjançant els Mitjans d’informació 
pública municipal als veïns i veïnes del nostre municipi.

Vuitè. TRASLLADAR els presents acords al Govern de l’Estat Espanyol, al Ministeri 
d’Hisenda del Govern de l’Estat, als grups polítics del Congrés, Senat i Parlament de 
Catalunya, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) i a les entitats 
municipalistes de Catalunya."



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 regidor delegat de Secretaria de 
l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès.

Vist i plau
La Secretària General El Regidor delegat de Secretaria,

Aurora Corral García Víctor Francos Díaz


