Ajuntament
de Crevillent

MOCIÓ “Liquidació
Liquidació dels pressupostos del 2008 i 2009
”

En Daniel Galvany, Portaveu del Grup Municipal de L’Esquerra
’Esquerra en l’Ajuntament de Crevillent a l’Empar de les
atribucions que li confereix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local i el Reial Decret
2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les
Entitats Locals, eleva al Ple de la Corporac
Corporació per al seu debat i, si escau, aprovació la següent:

Atés que l'Estat espanyol va preveure uns ingressos per a l'exercici del 2008 i del 2009
molt per damunt de les expectatives reals.
Atés que qualsevol ajuntament pot haver confiat que l'Estat havia ca
calculat els exercicis del
2008 i 2009 de forma lleial.
Atés que qualsevol ajuntament ha d'atendre directament necessitats socials i econòmiques
dels ciutadans que no paren de créixer amb la crisi econòmica: l'elevat índex d'atur, la pèrdua
d'habitatge per no poder pagar la hipoteca, l'increment del nombre d'usuaris de bancs d'aliments,
la resposta que cal oferir a les retallades generals en els serveis bàsics, l'atenció específica que
requerixen els col·lectius en risc d'exclusió o al llindar de la marginal
marginalitat,
itat, el tancament d'empreses
i comerços o els ERO vigents en són bons exemples.
Atés que qui té més marge per reduir el dèficit és l'Administració de l'Estat, que podria
suprimir els Ministeris de Cultura, Educació i Sanitat, així com la secretaria d'Est
d'Estat d'Habitatge, ja
que totes estes competències corresponen a les autonomies.
Atés que el Govern espanyol podria reduir el pressupost de Defensa sensiblement, tal com
va fer el Govern alemany just al principi de la crisi.
Atés que El Govern espanyol tamb
també
é podria aturar la construcció de la xarxa faraònica
de TGV per tot l'Estat, ja que és una despesa que no contribuïx al desenvolupament econòmic ni
a la millora de la competitivitat de les empreses ni a l'ocupació.
Atés que l'any 2009, si suposem que el d
dèficit
èficit fiscal no ha canviat i seria del 6,3% del PIB
(perquè l'Estat no ha volgut publicar noves dades), el dèficit fiscal per al País Valencià estimat
seria de 6.422 milions d'euros, és a dir, cada dia els valencians perdem 17,5 milions d'euros.
Atés que el Govern espanyol ha destinat milers de milions d'euros en el pla de rescat
bancari per part del govern i no se'ls demana retorn.
Per estos motius, proposem al plenari de Crevillent els següents ACORDS:
1. Que l’Ajuntament de Crevillent es posicione públicament en contra del retorn de la
quantitat d’1.603.300 euros que l’Estat reclama en concepte de la liquidació dels
pressupostos del 2008 i 2009, ja que considera que té l’obligació moral i política de
destinar aquesta quantitat al foment econòmic, a famílies amb necessitats bàsiques
o a potenciar l’accés a l’habitatge davant d’una crisi econ
econòmica tan greu com
l’actual.
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2. Demanar al Ministeri d’Hisenda que deixi sense efecte la devolució de la part de la
bestreta de la participació en els tributs de l’E
l’Estat
stat de l’any 2008 que reclama
r
als
Ajuntaments.

3. Donar trasllat d’aquest acord als grups polítics representats a les Corts espanyoles i
a les entitats municipalistes del PV.

Crevillent, setembre de 2011

Vots A FAVOR  5 (COMPROMÍS - L’ESQUERRA)
Vots EN CONTRA  16 (PP - PSOE)

