GRUP MUNICIPAL PARTIT SOCIALISTA

MOCIÓ MUNICIPAL SOBRE EL DEUTE DE LA GENERALITAT
VALENCIANA SOBRE ELS AJUNTAMENTS

En Vicent Gomar i Moscardó, Portaveu del Grup

Grupo Municipal d’PSPV en

l’Ajuntament de La Pobla del Duc, en nom i representació del mateix, i a l’empar d’allò
establert en la normativa aplicable, eleva al Ple de la Corporació, per al seu debat la
següent
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El programa d'Administració Local de la Generalitat Valenciana, inclòs l'àrea de
Presidència, es redueix un 20% en passar de 9,1 milions d'euros a 7,8. El mos a les
transferències corrents arriba al 34% i afecta els fons per a la cooperació municipal.
Aquesta ajuda, una reivindicació històrica dels municipis, arrancà l'any passat amb la
irrisòria xifra de 5 milions d'euros. El 2012 només hi haurà 3 milions d'euros. Resulta
més cridaner que encara que la línia de subvenció es manté, el concepte ha canviat i, en
lloc de Fons de Cooperació Municipal, passa a anomenar-se Sosteniment de despesa
corrent d'entitats locals. Si figura el Fons de Cohesió Territorial i comptarà amb 1,9
milions.
Tot això és simple teoria, ja que la realitat és que per als ajuntaments demanar o estar
dotats de subvencions és molt perillós perquè a causa dels impagaments es veuen
estrangulats econòmicament. Es veuen ofegats perquè les subvencions exigeixen que es
compleixca amb uns determinats terminis, de manera que l'absència de l'ingrés de la
subvenció per part de la Generalitat, fa que el propi Ajuntament tinga que pagar i els
deixe sense cap recurs. Donada la situació, alguns ajuntaments s'han plantejat la
possibilitat de no demanar cap subvenció, ja que té trampa perquè acaba estrangulant el
pressupost del propi Ajuntament. I això al mateix temps suposa un risc molt important
per a les empreses i els autònoms que treballen per a l'administració. Les subvencions
han de ser abonades per satisfer les necessitats dels valencians, i la raó és clara, són els
ajuntaments la institució més propera a la ciutadania, i per això la dotació de liquidesa
permetrà que els serveis arriben als ciutadans.
Mentre la situació dels ajuntaments és dramàtica, el Consell durant el 2012 gastarà
219.000.000 en grans esdeveniments, 30 més que en el 2011. El major import
pressupostari es destinarà a la Societat Projectes Temàtics de la Comunitat, que
disposarà de 135 milions d'euros. Aquests diners es destinaran a la Fórmula 1, l'Open
500 de Tenis, el Màsters de Golf, la Volvo Ocean Race, el Centre Cultural de
Benidorm, l'Auditori Conservatori de Torrevella, a Ciutat de les Llengües de Castelló, la
Ciutat de la Llum i l'aeroport de Castelló. En paraules de Lola Johnson, "cada euro que
s'assigna a aquests organismes reverteix en un benefici social i econòmic per als
valencians". Doncs bé, el benefici social i econòmic dels valencians no passa per
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aquesta despesa en grans esdeveniments, sinó que passa perquè cada ajuntament puga
prestar uns serveis de qualitat als seus ciutadans.
L’estrangulament per als Ajuntaments és de tal envergadura, que no només han de
garantir el benestar social dels individus segons les competències assignades per la Llei
7 / 1985 en el seu capítol III sense les ajudes que li corresponen com a tal des d'un
període aproximat de tres anys, sinó que també assumeixen competències que no els
correspon assumir, i que assumeixen per ser la institució més propera a la ciutadania.
Un exemple d'això el trobem en l'àmbit educatiu, en què els ajuntaments assumeixen la
despesa que no li correspon en escoles de 0 a 3 anys.
Les diferents conselleries deuen als ajuntaments subvencions des de l'any 2008. Mentre
els ajuntaments han anat pagant a proveïdors i empreses per projectes subvencionats per
les conselleries que mai van arribar, el deute ha anat en augment.


Davant aquest fet, el Ple de l'Ajuntament de La Pobla del Duc manifesta que les
diverses conselleries abonen les diferents subvencions que es deuen des de 2009
a l'Ajuntament de La Pobla del Duc i a la guarderia local Crist de l’Empar



D'acord amb això, se sotmet a la consideració del Ple l'aprovació dels següents:

ACORDS
1 .- L'Ajuntament de La Pobla del Duc exigeix a la Generalitat Valenciana el pagament
que es deu a l’Ajuntament en concepte de subvencions, així com les subvencions que es
deuen a la guarderia local Crist de l’Empar.
2 .- L'Ajuntament de la Pobla del Duc exigeix a la Generalitat Valenciana que
racionalitze la seua despesa i atengue a la necessitat dels ajuntaments, en detriment de
despeses innecessàries com grans esdeveniments.
3.- Donar trasllat dels acords:
- A la presidència del Consell.
- Als grups parlamentaris de les Corts Valencianes.

En

La Pobla del Duc a 31 de gener de 2012

