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Antoni Peralta Garcerá, secretari de l’Ajuntament de la Roca del Vallès,
CERTIFICO:
Que el Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària de 23 de juliol de 2020, va aprovar, per
unanimitat, la moció que, literalment, diu:

MOCIÓ SOBRE LA FLEXIBILITZACIÓ DE LES DESPESES DELS AJUNTAMENT AMB
MOTIU DE LA CRISI SANITÀRIA DEL CORONAVIRUS
EXPOSICIÓ DE MOTIUS:
El món s’enfronta a una amenaça inèdita, global i encara no del tot coneguda.
La COVID-19 combina un elevat índex de contagi que ha fet trontollar els
sistemes sanitaris, de seguretat, economies i estils de vida d’arreu. Aquest
impacte ha sigut més rellevant als pobles i ciutats, on equipaments, carrers i
places públiques s’han buidat per aturar la propagació del virus, convertint
espais fins ara plens de vida en silenci, recolliment i la responsabilitat d’estar al
davant d’uns fets que canviaran la història.
I és precisament des dels municipis des d’on primer i més fort ha ressonat la
resposta a la pandèmia. Iniciatives solidàries, creatives i de voluntariat han anat
al costat dels servidors públics, tècnics i electes municipals per superar
l’emergència sanitària, atenent els contagis, i vetllant especialment per les
persones més vulnerables. Tot això sense perdre de vista l’endemà, quan
caldrà tornar a obrir la persiana dels comerços, negocis, autònoms i empreses,
i quan caldrà protegir el teixit productiu, laboral i empresarial.
Sortirem de la crisi. Si adoptem una visió valenta, decidida i responsable serem
capaços de minimitzar la crisi sanitària i econòmica, alhora que ens preparem
per a l’endemà. Un futur on, des de la resiliència, els homes i dones sortirem
més preparats, forts i amb capacitat per adaptar-nos als reptes del món global i
de la nostra generació.
Els Ajuntaments estan sent autèntics baluards per frenar la pandèmia, aturar la
propagació de la COVID-19 i contenir la corba, amb el màxim objectiu de no
saturar el sistema sanitari, de protegir les persones en situació de dependència
o vulnerabilitat, i minimitzar les afectacions provocades per la crisi, també
econòmica.
Ho fem al costat i en continu agraïment als professionals dels equips
d’emergències, sanitaris, policies, però també el sector del transport, de la
neteja, els establiments d’alimentació, farmàcies i tota la cadena de serveis
essencials que fa possible que visquem aquest confinament de la millor manera
possible, als qui mai podrem reconèixer prou el seu heroisme quotidià.
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Finalment, volem mostrar el nostre suport i manifestar el nostre més sincer
condol a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats; donar
tot l'ànim i empatia als que s'han vist contagiats pel COVID-19 i es troben aïllats
a casa o ingressats als hospitals. I al mateix temps, l'agraïment més coratjós
als qui treballen en els serveis essencials per garantir la resposta en moments
difícils com els actuals; especialment a totes i tots els professionals sanitaris, a
els cossos i forces de seguretat, amb reconeixement exprés del paper que
estan exercint els agents de Policia Local, bombers i treballadors i treballadores
d'emergències que treballen per revertir aquesta situació, com ho són el servei
de neteja viària, recollida d'escombraries, aigua-enllumenat, ajuda a domicili,
serveis socials, residències, transports, funeràries i altres serveis municipals
essencials.
Però per fer front a totes aquestes necessitats l’administració local està
sotmesa a limitacions legals que no li permeten utilitzar tots els recursos
econòmics que ha acumulat en els darrers anys gràcies a un compliment
estricte de les regles fiscals i de contenció de la despesa imposades per
l’ARSAL, de manera que en aquests moments els Ajuntaments són, en línies
generals, l’administració pública més sanejada.
En aquest sentit s’han pronunciat la Federació Catalana de Municipis i
l’Associació Catalana de Municipis al document Decàleg per a la recuperació
socioeconòmica dels municipis de Catalunya i la Federación Española de
Municipios y Provincias a la proposta Medidas económicas extraordinarias para
paliar los efectos económicos del coronavirus.
Per tot l’esmentat fins ara, els grups municipals de l’Ajuntament de la Roca del
Vallès presentan al Ple per a la seva aprovació els següents:
Acords
1r. Demanar al Govern de l’Estat la flexibilització de la regla de despesa per
totes les administracions locals amb superàvit.
2n. Demanar al Govern de l’Estat la pròrroga del destí del superàvit de 2019
per l’any 2020 i sol.licitar que s’autoritzi que els Ajuntaments puguin realitzar
despeses en àrees de les quals no són estrictament competents.
3r. Demanar l’eliminació de la taxa de reposició pels Ajuntaments que han
complert les regles fiscals i disposen de romanent.
4t. Demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que impulsi una reforma
de la Llei de Bases de Règim Local i de la Llei d’Hisendes Locals, per recuperar
el principi d’autonomia local.
5è. Demanar al Govern de la Generalitat que destini a les administracions
locals recursos addicionals del Fons del Cooperació Local i que es flexibilitzin
els criteris de despesa.
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6è. Donar coneixement de l’aprovació d’aquesta moció a la ciutadania de la
Roca del Vallès mitjançant els mitjans de comunicació local.
7è. Traslladar aquest acord a les entitats municipalistes, al Govern de l’Estat i
al Govern de la Generalitat de Catalunya.
I perquè així consti, i a reserva de l’aprovació de l’acta, d’acord amb l’article 206 del
Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo aquest certificat d’ordre i amb
el vistiplau de l’alcalde.
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