
MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR DE DELTEBRE DE
REBUIG ALS PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT 2017

Des de que es van aprovar les normes de governança de la Unió Europea (UE), els 
comptes del Regne d'Espanya són supervisats per Brussel·les i la Troica. La norma 
fonamental és “el sostre de despesa”, que és el topall que s'aplicarà en inversió pública, 
social i serveis del benestar. Afecta plenament als Ajuntaments i, l'objectiu, és complir 
amb les polítiques d'austeritat que la Troica imposa.

Als ajuntaments tot es complica més per la llei Montoro i la llei d'estabilitat 
pressupostària. A més, la situació s’agreuja amb els plans de finançament i 
refinançament local que, amb l'excusa de sanejar els comptes locals i satisfer els petits 
deutes a proveïdors locals, estant servint per abonar diners a les grans empreses 
contractistes de serveis públics locals i a carregar d'interessos i deute als ajuntaments 
a fi de fer negoci els grans bancs privats especialment. Els pressupostos, en realitat, a 
més d'acabar amb l'austeritat, haurien de contenir un pla de refinançament local públic i
just.

El projecte de Pressupostos Generals de l'Estat pel 2017 inclou nous obstacles a les 
municipalitzacions de serveis públics per part dels Ajuntaments, actualment 
externalitzats. En la seva disposició addicional vint-i-setena, s'estableix que cap 
administració pública podrà incorporar en qualitat d'empleat públic als treballadors de 
les contractistes de concessions d'obres o serveis "quan els contractes s'extingeixin pel 
seu compliment, per la seva resolució inclòs el rescat, o si s'adopta el segrest o 
intervenció del servei". També s'aplicarà aquesta restricció al personal laboral que 
treballi per a societats mercantils públiques, fundacions públiques, consorcis o un altre 
tipus de societats integrades en l'administració.

La disposició també estableix que en aquells casos en els quals, en compliment d'una 
sentència judicial, o prèvia tramitació d'un procediment en el qual es garanteixin els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, els treballadors de contractes privades que 
s'incorporin a l'administració es comptabilitzaran com a personal de nou ingrés del 
còmput de la taxa de reposició, quedant subjecte als límits que estableix la Llei de 
Pressupostos Generals de l'Estat.

Tot el projecte lamina l'autonomia municipal en un nou intent del govern de l'Estat 
Espanyol de recentralitzar les competències en clau espanyola.

Per tots aquests motius, el Grup Municipal de la CUP proposa al Ple de l’Ajuntament de 
Deltebre l’adopció dels següents ACORDS:

PRIMER. Manifestar el rebuig als Pressupostos Generals de l'Estat 2017 basats en 
l'austeritat, la pobresa salarial, les retallades en pensions i serveis públics i la 
inclusió d'obstacles per dur a terme municipalitzacions dels serveis públics.



SEGON. Manifestar la nostra oposició a la llei Montoro i a la constant agressió contra 
l'autonomia local i les obligacions imposades als ajuntaments tendents a privatitzar 
les seves funcions i ser finançadors obligats de negocis privats i bancs i a 
recentralitzar-les en clau Espanyola.

TERCER. Eliminar totes les traves que impedeixen la remunicipalizació dels serveis i 
el servei públic local. Les polítiques de privatització i els foscos contractes de 
prestació de serveis, tan sols han servit per encarir els serveis municipals i afavorir 
a grans empreses privades.

QUART. Notificar els presents acords a la presidència del Govern de l'Estat Espanyol i 
les Corts Generals, remetent-los a cadascun dels grups parlamentaris del Congrés i 
del Senat.
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