Grup Municipal MÉS ALGEMESÍ

PROPOSTA DEL GRUP MUNICIPAL MÉS ALGEMESÍ
Que el regidor d’aquest grup municipal Josep Antoni Bermúdez i Roses eleva al Ple de
la Corporació per al seu debat i, si s’escau, aprovació:
La crisi econòmica ha comportat que les previsions fetes per l’Estat en matèria
d’ingressos i de transferències a les Entitats Locals no s’ajusten al que inicialment es va
preveure per als exercicis 2008 i 2009.
Conseqüència d’aquesta fallida en la previsió ha sigut que pràcticament tots els
ajuntaments de l’Estat tinguen que fer una sèrie de devolucions sobre les transferències
efectuades d’estos exercicis i que suposen unes liquidacions negatives que han de fer-se
efectives en un quinquenni. La majoria d’ajuntaments han dut endavant Plans de
Reequilibri i ajust econòmic per quadrar els comptes. En el cas del nostre els
responsables polítics no han contemplat la devolució del que marca la llei de la
participació de l’any 2009 en el pressupost de 2012.
Malgrat que pensem que allò prudent hagués estat contemplar aquesta devolució i
després, si canviaren les circumstàncies, haver, modificat el pressupost a l’alça, també
considerem que el fet de tenir que fer front en tant curt termini a aquestes devolucions
significaria un alleugeriment substancial de les arques municipals.
Una de les mesures que es podrien prendre a nivell de pressupostos de l’Estat per
al 2012 seria contemplar en la partida destinada al Fons Municipal, la creació d’un
concepte econòmic que compensara l’import que els ajuntaments han de tornar referit
als exercicis 2008 i 2009, un import que hauria de ser pressupostat els següents quatre
anys per completar el període de reintegrament en la seua totalitat.
Cas de que l’Estat no porte endavant la proposta anterior, l’altra mesura que es
podria prendre és ajornar la devolució de les quantitats referides a la liquidació negativa
de 2008 i 2009 en un període de deu anys, alleugerint d’aquesta manera els comptes
municipals d’un càrrega que suposa un nou entrebanc en les economies locals per poder
eixir de la crisi.
Per tot això, en nom del GRUP MUNICIPAL MÉS ALGEMESÍ propose els següents
punts d’acord:

1

Grup Municipal MÉS ALGEMESÍ

1. Sol·licitar al Govern de l’Estat que en els pressupostos de 2012 es
contemple, en la partida destinada al Fons Municipal, la creació d’un
concepte econòmic que compense l’import que els ajuntaments han de
tornar referit als exercicis 2008 i 2009, un import que hauria de ser
pressupostat els següents 4 anys per completar el període de reintegrament
en la seua totalitat.
2. Cas de no aplicar la proposta anterior, establir que la devolució per part de
les Entitats Locals a l’Estat de les quantitats referides a la liquidacions
negatives dels exercicis 2008 i 2009 es prorratege a parts iguals en un
període de 10 anys.
3. Donar trasllat de la present proposta i del seu contingut a:
President del Govern de l’Estat
President de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).
Presidenta de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP).
Portaveus Grups Parlamentaris del Congrés dels Diputats, FEMP i FVMP.

Algemesí, 14 de desembre de 2011.

SR ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT D’ALGEMESÍ
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