
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

Assumpte: Moció del grup municipal SER-CP a l’ajuntament de Santa 
Eulàlia per a la flexibilització de la regla de la despesa en l’ús del superàvit 
dels ajuntaments, per a assumptes derivats de la Covid-19 i la conseqüent 
crisi financera. 
 

En primer lloc, cal que recordem que un dels partits (JxC) que es troben actualment 
al Govern de la Generalitat, per tant de la CiU de 2012, va votar a favor de la LLei 
d'Estabilitat pressupostària que fixava aquesta limitació de la regla de la despesa 
juntament amb els vots també de PP, UPyD i UPN.  És a dir, tota la dreta d'aquell 
moment, excepte el PNB, van adoptar una mesura que NO beneficiava als 
ajuntaments. 
 
Cal doncs afrontar la modificació de la regla de la despesa per a l'ús del superàvit 
municipal ara més que mai. Les dades macroeconòmiques disponibles avalen el fet 
de què els ajuntaments són les administracions més properes als ciutadans i les 
que estan fent front a moltes de les conseqüències derivades de l’actual crisi 
sanitària global i la imminent crisi econòmica que es produirà. 

Repartiment d’aliments, dispositius mòbils, connexions a internet per als estudiants 
amb baixos recursos, són uns petits exemples de totes aquelles funcions que estan 
desenvolupant els ajuntaments sense tenir-ne la competència i per descomptat 
amb recursos propis. 

Cal que els Ajuntaments puguin mobilitzar la totalitat del superàvit que generin per 
a poder-lo destinar a polítiques socials i mesures econòmiques.  

De fet així ja s'estava negociant abans de la crisi de la COVID-19 entre la FEMP i el 
Ministeri d'Hisenda.  

Per això, i en benefici dels veïnes i veïns dels nostres pobles i ciutats, des del món 
local reclamem avançar -com ja s'estava fent amb les primeres negociacions- amb 
el Govern de l'Estat i la FEMP, per ara poder fer ús del nostre superàvit de 2019 
sense cap limitació, flexibilitzant amb això la rigidesa de la regla de la despesa i de 
l'estabilitat pressupostària, per contribuir amb el nostre estalvi a cobrir les 
necessitats de les persones més vulnerables i completar la dotació en material i 
efectius d'aquells serveis municipals més necessitats de reforçar. 

A més, amb el retard que ha provocat la crisi del COVID en l'aplicació del calendari 
fiscal i de tributs produirà un desequilibri pressupostari. I per tant, serà impossible 
per molts ajuntaments complir amb la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera. Afegint l'interrogant que ara tenen els ajuntaments sobre 
què passa amb aquells (el 80% dels consistoris)  que tenen un Pla Econòmic i 
Financer (PEF) per haver-se saltat la regla de la despesa i que amb la situació 
actual evidentment no podran complir. 

Per això també volem defensar de disposar del superàvit econòmic i dels romanents 
de tresoreria per fer plans de xoc en el curt termini per recuperar el creixement 
econòmic. Hem d'impulsar canvi normatiu per no aplicar LRSAL i PEFs. 
 

D’acord amb l’exposició de motius el grup municipal SER-CP insta al ple de 
l’ajuntament de Santa Eulàlia a l’adopció dels següents acords 

Primer- Instar el Govern d’Espanya que agilitzi la negociació per augmentar el 
percentatge de superàvit acumulat dels ajuntaments que poden gastar en mesures 



                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 

enfocades al foment de l’economia local i als efectes derivats de l’actual crisi 
econòmica, sanitària i social. 

Així mateix, demanem fermament que l’ús del superàvit no estigui condicionat pel 
que estableix la Disposició Addicional 6a.1 de la Llei d’Estabilitat Pressupostària, 
sobre les regles especials per al destí del superàvit pressupostari tal com ha passat 
en altres ocasions. 

Segon- Establir un nou Fons Català per a la Reconstrucció social i econòmica. 
Inversió pública que permeti integrar tots els ajuts i crèdits extraordinaris públics 
europeus, estatals, autonòmics per fer front a les conseqüències de la COVID-19. El 
Fons ha d'ordenar i donar coherència a les polítiques de reconstrucció i pot actuar 
com a finestreta única per les administracions locals i/o empreses. 

Tercer- Instar al govern de la Generalitat de Catalunya a renegociar de forma 
immediata els préstecs concedits per l'ICF i Avalis a PIMES i treballadors autònoms 
afectats per la crisi sanitària de la Covid-19. 

Quart- Accelerar el pagament de les factures pendents del conjunt de la 
Generalitat amb proveïdors i entitats municipals, la xifra de les quals augmenta fins 
a 2.400M €; 

Cinquè- Instar a la Generalitat l’establiment un mecanisme de renegociació dels 
préstecs concedits per la Generalitat de Catalunya als Parcs científics i tecnològics 
de Catalunya per tal que puguin alleugerir els períodes de pagament i així fer front 
als possibles ajornaments o impagaments dels lloguers per part de les empreses 
instal•lades als parcs empresarials; 

Sisè- Instar a la Generalitat de Catalunya a aprovar, de manera immediata, un Pla 
de suport de 10M€, acordat amb les Universitats catalanes, per tal de garantir als 
més de 200.000 estudiants universitaris l'activitat acadèmica fins a finals del curs 
2019-20, així com l'inici del curs 2020-21. 

Setè- Instar a la Generalitat a continuar combatent, el frau i l'elusió fiscal. A 
Catalunya, impulsar la creació del consorci tributari que preveu l'Estatut. És el 
moment d'enfortir i de millorar el funcionament de les administracions públiques 
amb major transparència i accessibilitat digital, alhora que desenvolupem la millor 
col·laboració publicoprivada per abordar objectius públics d'interès general. 

Per últim, donar compte d’aquest acords als grups municipals del Parlament de 
Catalunya, al govern de l’Estat Espanyol i al govern de la Generalitat de Catalunya, 
a la FEMP i a totes les entitats del nostre municipi i a CanalSet perquè en faci 
difusió. 

 
.-  
 

Santa Eulàlia de Ronçana, 19 de juny de 2020 
 


