MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ENTESA PER SANT ESTEVE I PSC,SOBRE
LA REPERCUSSIÓ A LA CIUTADANIA DE LA PUJADA UNILATERAL DE
L’IBI ATÈS EL REIAL DECRET LLEI 20/2011 DEL GOVERN DE L’ESTAT
ESPANYOL

El Reial Decret Llei 20/2011, de 30 de desembre, de mesures urgents en matèria
pressupostària, tributària i financera per a la correcció del dèficit públic aprovat pel
govern de l’Estat espanyol, entre d’altres efectes a la ciutadania, suposarà un
increment percentual del rebut de l'Impost de Béns Immobles (IBI) aquest any 2012 i el
2013 en els municipis, en funció de l’any de la darrera revisió cadastral, que se situarà
entre el 10% i el 4% i comportarà per tant un increment de la pressió tributària a la
ciutadania que pot situar-se molt per sobre del 10% fins arribar a increments del 35%..
Aquesta decisió unilateral, significa una clara vulneració a l'autonomia local dels
municipis i en cap cas pot ser una mesura econòmica amb voluntat de substituir les
mesures estructurals que el món local porta reclamant des de fa dècades. L'increment
de l'IBI només és una solució pressupostària conjuntural que no soluciona el problema
de l'infrafinançament local i afegeix major incertesa en les finances del món local.
Atès que el caràcter unilateral de la mesura dificulta als municipis la capacitat de
modular l'impost, ja que en un moment de crisi com l’actual carrega sobre moltes
famílies que ja estan passant dificultats econòmiques.

Atès la regulació que el Text refós de la Llei Reguladora de els Hisendes Locals
(TRLRHL), aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, regula, entre molts altres
aspectes, la imposició i ordenació de els taxes, impostos i contribucions especials
municipals.

Atès que entre aquests regula el fet imposable, la base imposable, el tipus de
gravamen, les exempcions, els subjectes passius, les bonificacions i tota la resta
d’aspectes relatius a l’IBI.

Atès que aquesta mesura d’obligat compliment, suposarà un augment de la previsió
d’ingressos aprovada en els pressupostos d’aquest 2012.

Els Grups municipal Entesa per Sant Esteve i PSC proposen al ple els següents

ACORDS:

PRIMER- Mostrar el nostre rebuig a la pujada unilateral de l’IBI aprovada en el Reial
Decret 20/2011,de 30 de desembre, per part del Govern de l’Estat i convalidat al
Congrés dels Diputats amb els vots favorables del PP i CiU.

SEGON- Reclamar un model de finançament propi i definitiu per als ajuntaments que
no estigui subjecte a mesures conjunturals, aprovant una llei de finances locals que
financi de forma suficient les necessitats del món local.

TERCER.-Destinar el diferencial pressupostari que resulti en el pressupost del 2012
d’aquest ajuntament, de forma prioritària, a les polítiques socials.

QUART- Traslladar l’aprovació d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, a la Direcció General d’Administració Local de la Generalitat de Catalunya,
a l’Associació Catalana de Municipis i a la Federació de Municipis de Catalunya.

Roser Brosed

Jordi Borrell

Portaveu del PSC

Portaveu de l’Entesa per Sant Esteve

Sant Esteve Sesrovires, 23 de gener de 2012

MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS ENTESA PER SANT ESTEVE I PSC
PER EXIGIR ELS PAGAMENTS DELS DEUTES DEL GOVERN DE LA
GENERALITAT AMB AQUEST AJUNTAMENT

Els ens locals de Catalunya han arribat a una situació financera límit. L’estat de les
finances locals, històricament precària, s’ha vist agreujada per diferents factors. La
manca d’ingressos propis, el descens generalitzat de l’activitat econòmica, la
disminució de les transferències de recursos al ajuntaments per part de l’estat, s’hi ha
de sumar en els últims mesos la retallada dels fons i els retards en els pagaments dels
deutes continguts per la Generalitat amb els ajuntaments, que contribueix encara més
a l’ofegament econòmic de les corporacions locals.
Una situació que s’agreuja si es té en compte que els ajuntaments ja fa molts anys que
estan portant a terme competències que no els són pròpies i assumint el seu cost. Els
ajuntaments, l’administració més propera als ciutadans està atenent una sèrie de
demandes sobre les quals no hi tenen una obligació legal de satisfer-les. Es tracta
sobretot de la prestació de serveis vinculats a l’educació, la cultura, l’esport, la
seguretat, la protecció civil i la promoció social. Els ajuntaments fan aquesta prestació
de serveis per convicció i amb una vocació total per seguir responent a les necessitats
reals de la ciutadania com a administració més propera i coneixedora d’aquestes, però
la greu situació del finances locals pot obligar a replantejar la continuïtat dels serveis i
prestacions que avui exercim des del món local.
Una de les principals lloses que avui pesa sobre la precarietat de les finances locals és
l’incompliment dels convenis amb els ens locals i la reducció unilateral de les
aportacions del Govern de la Generalitat que afecta a serveis bàsics dels nostres
ajuntaments, com les escoles bressol, les escoles de música, d’art i dansa o els
serveis socials, aguditzant així els problemes de tresoreria municipal i provocant major
incertesa sobre els compromisos adquirits per la Generalitat i les projeccions
pressupostàries que han de fer els ens locals pel proper any.
Atès que les retallades del govern de la Generalitat agreugen el dèficit dels
ajuntaments i qüestiona la viabilitat dels serveis provocant una afectació de la despesa
corrent ordinària i un transvasament directe de l’endeutament de la Generalitat als
ajuntaments.
Atès que s’han succeït diverses iniciatives parlamentàries que reclamen al Govern de
la Generalitat fer públiques les dades sobre el deute de la Generalitat i abonar als ens
locals, abans d’acabar l’any 2011, el deute que la Generalitat hi tenia pendent. En els
casos que això no fos possible es va acordar fixar, abans d’acabar l’any, un calendari
per al pagament del deute de la Generalitat amb els Ajuntaments que integrés el
conjunt dels departaments i els seus organismes, dependents i vinculats.
Atès que en la reunió del “Consejo de Política Fiscal y Financiera” del dia 17 de gener
de 2012, el Ministre d'Hisenda i Administracions Públiques va proposar als Governs de
les CCAA aprovar, de manera imminent, una línia ICO per a que aquestes puguin
afrontar els seus pagaments més endarrerits i que, una part important d'aquests
correspon a les seves transferències als Ajuntaments, els quals per aquest motiu
tampoc poden complir amb els seus pagaments a proveïdors, molts d'ells autònoms i
autònomes, micro i petites empreses, molts i moltes d'elles del mateix municipi.

Atès que aquests acords, a data d’avui, no s’han complert.
Per aquests motius el Ple de l’Ajuntament
ACORDA:
Primer. Instar a l’Alcalde que faci públic el deute que el Govern de la Generalitat té
amb l’Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires i tots els seus organismes, dependents i
vinculats.
Segon. Exigir al Govern de la Generalitat amb caràcter d’urgència, el calendari pel
pagament del deute i dels compromisos pendents amb els ens locals abans del 31 de
gener.
Tercer. Demanar a la Generalitat que de la mateixa manera que ha demanat un crèdit
per fer front al pagament als seus treballadors i treballadores, estableixi una línia de
finançament específica a partir de l’acord del “Consejo de Política Fiscal y Financiera”,
del dia 17 de gener de 2012 per liquidar els seus deutes amb els Ajuntaments abans
del 29 de febrer.
Quart.- Notificar l’acord del Ple Municipal al Govern de la Generalitat de Catalunya, als
grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de
Catalunya i a l’Associació Catalana de Municipis.
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