
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco  Javier  Marí  Alvarez, regidor  portaveu  del  Grupo 

Popular  de  Sant  Josep  de  Sa  Talaia, 
 
Daniel  Becerra  Torres, actualment  portaveu  del  grupo 
municipal  de  Ciudadanos  (Cs)  Sant  Josep. 
 
Vicente-Juan  Torres  Ribas,  regidor  portaveu  del  grup  polític  municipal  Proposta  per 
Eivissa,  
 
Conforme  al  disposat  en  el  paràgraf  quart  de  l'article  34  del  Reglament  Orgànic  Municipal, 
es  presenta  al  pròxim  Ple  per  al  seu  debat  i  aprovació,  si  escau,  la  següent: 
 

MOCIÓ 
 

PER  ASSOLIR  L'ALLIBERAMENT  DELS  ROMANENTS  DE  TRESORERIA  DELS 
AJUNTAMENTS  I  REBUTJAR  L’ACORD  ENTRE  LA  FEMP  I  EL  GOVERN  D’ESPANYA 
 
 

ANTECEDENTS 
 

La  Llei  Orgànica  2/2012  d'Estabilitat  Pressupostària  i  Sostenibilitat  Financera  i  la  Llei 
27/2013  de  Racionalització  i  Sostenibilitat  de  l'Administració  Local han  suposat  pels 
Ajuntaments,  entre  d'altres  coses,  la  imposició  d'un  límit  de  dèficit  públic,  un  límit  de 
deute  i  una  regla  de  sostre  de  despesa. 
 
 
Aquestes  mesures  es  varen  adoptar  en  un  moment  d'una  crisi  econòmica  i  financera  de 
primera  magnitud  que  requeria  contenir  el  dèficit  de  totes  les  administracions  públiques. 
Aquestes  mesures  s'han  anat  allargant  en  el  temps  tot  i  que  els  Ajuntaments  són  les 
administracions públiques més sanejades de l’Estat, així els darrers exercicis 
pressupostaris  s’han  anat  tancant  amb  superàvits. 
 

D'aquesta  forma,  els  ajuntaments  han  anat  acumulant  romanents  de  tresoreria  que  no  es 
poden  invertir  en  serveis  i  infraestructures  públiques  per  aquestes  normes  limitatives  de 
la  despesa.  A  l’ajuntament  de  Sant  Josep  de  sa  Talaia  els  sous  acumulats  a  través 
d'aquests  superàvits  es  de  mes  de  50  milions  d’euros. 
 
 
Aquests  romanents,  especialment  arrel  de  la  crisi  del  Covid-19,  s'han  anat  convertint  en



un  problema  i  una  oportunitat. 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

Un  problema  perquè  els  bancs  (llevat  d’un  en  particular)  han  començat  a  cobrar-mos 
per  tenir  dipositat  aquests  sous,  és  a  dir,  hem  de  fer  front  a  la  injustícia  d'estar 
sanejats  i  no  poder  disposar  dels  nostros  propis  recursos  amb  una  penalització 
suplementària  que  és  pagar  a  l'entitat  financera,  que  no  fa  sinó  alimentar  als  bancs  i 
maquillar,  juntament  amb  els  demés  ajuntaments,  les  xifres  de  dèficit  públic  de  l’estat 
espanyol. 
 
 
Una  oportunitat  perquè  en  temps  de  crisi  i  de  baixada  d'ingressos  aquests  doblers 
podrien  suposar  una  font  econòmica  de  primer  ordre  per  alleugerir  la  situació. 
 
 

El  Real  Decret  463/2020,  de  13  de  març,  de  declaració  de  l'Estat  d'Alarma  per  a  la  gesti
ó 
de  la  situació  de  crisi  sanitària  ocasionada  pel  COVID-19  i  les  seves  posteriors 
pròrrogues,  modificacions  i  matisacions,  han  provocat  una  aturada  econòmica  de  primera 
magnitud.  És  obligació  dels  poders  públics  aprovar  i  dissenyar  totes  aquelles  mesures 
que  puguin  suavitzar  i  minvar  l'impacte  negatiu  que  l'àmbit  socio-econòmic  tendrà  tota 
aquesta  crisi  planetària  provocada  per  la  pandèmia. 
 
 
EL  govern  de  l’estat,  conscient  de  l'acumulació  de  sous  que  tenen  els  ajuntaments  i  de  l
a 
necessitat  de  recursos  davant  la  crisi  del  coronavirus,  ha  forçat  un  acord  amb  la 
Federación  Española  de  Municipios  i  Províncias  (FEMP),  per  disposar  d’aquests 
romanents  dels  ajuntaments  i  consells,  qüestió  aquesta  des  sous  que  ja  he  predit  en 
varies  ocasions  a  aquest  plenari  i  que  ara  pareix  que  no  te  volta  endarrere. 
 
 
Consideram  que  aquesta  proposta  no  és  més  que  un  xantatge  pur  i  dur  perquè  si 
l’ajuntament  no  accepta  fer  el  préstec  no  pot  disposar  d’uns  sous  que  son  nostros  i  si 
accepta,  només  es  pot  disposar  d'una  petita  part  –
conforme  els  criteris  de  despesa  que  li 
venen  determinats-  i  la  resta  se  la  queda  el  Govern  central.  Aquestes  mesures  són 
clarament  lesives  per  l’ajuntament  suposant  a  mes  una  vulneració  permanent  de 
l'autonomia  local  establerta  a  la  Constitució. 
 
 
Per  tot  això,  propòs  al  ple  els  següents  ACORDS: 
 
 
 
 
Primer  Instar  al  Govern  de  l’Estat  a  impulsar  normes  jurídiques  que  permetin  que  les 
entitats  locals  sanejades  disposin  lliurament  i  sense  condicions  de  tots  els  romanents  de 
tresoreria  i  superàvits  que  han  anat  acumulant  aquests  anys,  amb  una  nova  negociació 
amb  les  corporacions  locals  i  els  grups  parlamentaris  de  les  Corts  Generals  als  efectes 
de  permetre  la  utilització  del  100%  dels  romanents  de  les  entitats  locals  respectant  tamb
é 
l’autonomia  municipal  per  la  seua  destinació. 



Segon.  Rebutjar  l’acord  entre  el  Govern  central  i  la  Federación  Española  de  Municipios  i 
Províncias  (FEMP)  ja  que  suposa  un  xantatge  cap  a  les  entitats  locals,  negant  posar  a 



 
 
disposició  de  l’Administració  General  de  l’Estat  la  totalitat  dels  romanents  de  tresoreria 
acumulats  a  31  de  desembre  de  2019  de  l’ajuntament  de  Sant  Josep  de  sa  Talaia. 
 
 
Tercer.  Demanar  la  dimissió  de  l’actual  President  de  la  FEMP,  D.  Abel  Ramón  Caballero 
Álvarez,  per  la  seva  actitud  partidista,  tota  vegada  que  amb  aquest  acord  ha  anteposat 
els  interessos  de  la  formació  a  la  que  pertany  per  davant  dels  interessos  de  les 
institucions  locals  que  representa. 
 
 
Quart.  Impugnar  davant  el  Tribunal  Constitucional  o  la  jurisdicció  ordinària  que 
correspongui,  qualsevol  norma  jurídica  aprovada  per  l'Estat  que  suposi  que  els 
ajuntaments  sanejats  no  puguin  disposar  lliurament  i  amb  plena  autonomia  dels  seus 
romanents  i  que  condicioni  aquesta  disposició. 
 
 
Cinquè.  El  Ple  de  l’Ajuntament  d’Eivissa  insta  a  l’Alcalde  President  d’aquest  Ajuntament 
a  prendre  les  resolucions  que  siguin  oportunes  per  donar  efectiu  compliment  als  acords 
anteriors. 
 

Sant  Jordi  de  ses  Salines,  19  d’agost  de  2020, 
 

 
 
 
 

SR  ALCALDE-PRESIDENT  DE  L’AJUNTAMENT  DE  SANT  JOSEP  DE  SA  TALAIA




