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Data: 14 de setembre de 2020
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AJUNTAMENT PLE

ORDRE DEL DIA:
1. Instar a rebutjar la “proposta trampa” de l’acord entre la FEMP i el Ministeri d’Hisenda,
sobre la cessió dels romanents de tresoreria regulat pel Reial Decret-Llei 27/2020, de 4
d’agost de mesures financeres, de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats
locals (BOE núm. 211 de 5 d’agost). Així mateix, sol·licitam obrir els canals necessaris
perquè s’iniciï una negociació amb l’objecte d’arribar a un acord consensuat respecte a l’ús i
disposició dels romanents.
2. Instar el Ministeri d’Hisenda a unes noves negociacions amb la FEMP que permetin
establir uns criteris de repartiment dels fons basats en la igualtat i en la solidaritat, tal com ja
s’ha fet amb el conjunt de les comunitats autònomes a través del fons de 16.000 milions
d’euros habilitat pel Govern d’Espanya.
3. Instar el Govern d’Espanya a flexibilitzar la regla de despesa, permetent disposar de la
totalitat del superàvit de les entitats locals sanejades, durant el període necessari per
afrontar els efectes generats per la COVID-19.
4. Definir l’accés al finançament europeu dels ajuntaments respecte als fons assignats a
Espanya per import de 140.000 milions d’euros per abordar la crisi econòmica i social a la
que ens enfrentam.
5. Instar el Batle de Marratxí com a President de la Corporació municipal, a no acordar
mitjançant decret o resolució el compromís de posar a disposició de l’Administració General
de l’Estat els recursos financers de l’Ajuntament de Marratxí, sense debat ni consens com
permet el Reial Decret-Llei 27/2020, de 4 d’agost, i vulnerant amb això la voluntat del
Consistori manifestada en sessió del Ple ordinària de 30 de juliol de 2020.
6. Instar el Batle de Marratxí, a negociar amb la FEMP perquè aquesta mediï amb el Govern
d’Espanya per aconseguir que el romanent de tresoreria acumulat per l’Ajuntament de
Marratxí pugui ser destinat a mesures enfocades a l’ajuda de l’economia local, tant de les
famílies com de les empreses, i deixar que l’Ajuntament de Marratxí sigui part protagonista
de la reactivació econòmica i social del nostre municipi desprès de la pandèmia del
coronavirus.
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