
 
MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL POPULAR A L’AJUNTAMENT D’ESPLUGUES PER TAL QUE ELS 
AJUNTAMENTS PUGUIN UTILITZAR ELS SEUS ROMANENTS I SUPERÀVITS MUNICIPALS PER FER 
FRONT A L'EMERGÈNCIA SOCIAL I ECONÒMICA A CAUSA DE LA PANDÈMIA DEL COVID-19 .  
 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS  
 
La pandèmia de la Covid-19, a més de provocar la mort a Espanya de més de 28.200 persones 
(més de 47.000 persones segons l’Institut Nacional d’Estadística) ha generat una crisi 
socioeconòmica de primera magnitud.  
 
Les dades de diferents fonts oficials que coneixem xifren la caiguda del PIB d’Espanya en més d'un 
10% i un augment de l'atur que pot arribar a taxes superiors al 20%. Darrere d'aquestes grans 
xifres hi ha les persones, els nostres veïns, que han perdut la seva feina o han hagut de tancar un 
petit comerç.  
 
La crisi del coronavirus deixa una situació d'emergència social també a les nostres ciutats i 
municipis. Aquesta situació hem de afrontar-la amb l'esperança que, encara que la recuperació 
sigui lenta i plena de dificultats, finalment podrem superar-la.  
 
En aquest sentit, els Ajuntaments juguem un paper essencial en la recuperació socioeconòmica 
d’Espanya. Els municipis com institucions més properes als ciutadans són els primers que han 
d'atendre les demandes dels nostres veïns, la primera línia de batalla social contra la pandèmia.  
 
Els municipis estem destinant nombrosos recursos a lluitar contra el virus i a ajudar les persones 
que estan patint els seus efectes. L'esforç econòmic no és nou pels Ajuntaments: fruit d’aquest 
esforç l’Ajuntament d’Esplugues ha generat i disposem de romanent i superàvit.  
 
Els Ajuntaments espanyols van sumar el 2019 un superàvit de 3.800 milions d'euros, als quals cal 
afegir prop de 28.000 milions d'euros en romanents d'anys anteriors. Aquestes importants 
quantitats permetrien donar una resposta adequada a les necessitats que està generant aquesta 
crisi social i econòmica.  
 
Els Ajuntaments també serem, però, els que patirem de nou aquesta crisi econòmica d’una forma 
més directa, en part per la impossibilitat de decidir on hem de destinar més recursos, a causa dels 
canvis normatius derivats de la crisi del 2008 que van limitar la capacitat autorganitzativa a nivell 
pressupostari de l’administració més propera als ciutadans.   
 
Pel que fa a aquesta disponibilitat de liquiditat, des del Partit Popular hem vingut reclamant des 
de l'inici de la crisi que el Govern d’Espanya permetés als Ajuntaments la utilització dels esmentats 
romanents i superàvits no només per atendre qüestions sanitàries i socials, sinó per també 
començar a executar plans d'ocupació que dinamitzin l'economia dels municipis. Sota el nostre 
punt de vista, els diners que els ciutadans han generat pel seu estalvi municipal dels últims anys 
ha de posar-se ara a disposició dels propis ciutadans.  
 
Davant aquesta reclamació l'Executiu només ha permès de moment als Ajuntaments, gastar un 
màxim de 20% del saldo bancari per pal·liar l'impacte de la pandèmia. Xifra de totes totes 
insuficient per donar una resposta adequada a una crisi d'aquesta dimensió. A més, i davant la 
falta de resposta de Govern de l’Estat sobre a què es destinaria la resta, s'ha obert la possibilitat 
que el Govern de Pedro Sánchez vulgui disposar dels recursos dels comptes de les corporacions 
locals, que serien retornats una part en dos anys i la resta en 10 més, cosa que sens dubte 
mantindria la manca d’autonomia municipal i fiscal dels ajuntaments establerta per la Ley 



Orgánica 2/2012, de 27 de abril de 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera 
en el seu dia. 
 
Des del Partit Popular d’Esplugues considerem fonamental sumar recursos municipals per aplicar 
mesures destinades a les famílies i persones més vulnerables, als aturats, als autònoms i a les 
PYMES. 
  
El Grup Municipal Popular proposa al Ple de l’Ajuntament d’Esplugues l’adopció dels següents  
ACORDS: 
  
PRIMER: Preservar l'autonomia dels ens locals, unint esforços per evitar que es lamini, per part 
del Govern d'Espanya, la capacitat dels ajuntaments de decidir el destí del superàvit acumulat per 
les corporacions locals. 
 
SEGON: Instar al Govern d’Espanya a que de manera urgent realitzi les modificacions legals 
necessàries per permetre als Ajuntaments la utilització de la totalitat dels seus romanents i 
superàvits per fer front a l'emergència social i econòmica que viuen a causa de la pandèmia de la 
Còvid-19.  
 
TERCER- Notificar el contingut íntegre de la present moció al Govern d’Espanya, a la Mesa del  
Congrés dels Diputats, i a la Mesa del Senat i a les entitats municipalistes.. 
 
 
 
 

Esplugues de Llobregat, a 20 de juliol de 2020 


