
 

 

 

 

Michael Lorenzo Muller Flury, portaveu del Grup Municipal Unides Podem de 

l’Ajuntament de Pollença, a l’empara del que es preveu en el Reglament d’Organització, 

Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals, presenta, per al seu debat i 

aprovació en sessió plenària de l’Ajuntament, la següent  

 

MOCIÓ PER SOL·LICITAR QUE SE DEROGUI LA LLEI MONTORO I QUE 

ES MODIFIQUI LA LLEI D’ESTABILITAT PRESSUPOSTÀRIA 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

La crisis econòmica de la passada dècada va suposar la implosió del mercat financer, 

l’endeutament dels països, la intensificació de la pobresa i l’augment de concentració de 

la riquesa en poques persones i el descobriment de la irresponsabilitat de moltes 

administracions públiques de l’Estat espanyol. Descontrol en les despeses, malversació 

de fons, adjudicacions a dit (d’això encara en tenim unes quantes) i una forma terrible i 

incrustada d’utilitzar de la forma més perversa els doblers més importants de tots: els 

públics.  

El Govern del Partit Popular va impulsar mesures dràstiques. Algunes ben necessàries 

en el seu moment i altres vergonyoses com la modificació, juntament amb el PSOE, 

de l’Article 135 de la Constitució Espanyola, “Principi d’Estabilitat Pressupostària” al 2011 

per prioritzar pagar el deute davant l’oferiment dels serveis públics, sense debat i 

d’esquenes a la ciutadania.  

Any 2020. Administracions públiques han fet els deures d’una manera excel·lent, com és 

el cas de l’Ajuntament de Pollença. El seu romanent de Tresoreria, aproximadament, 

31 milions d’euros. A un calaix, sense tenir marge lògic ni àgil per ser utilitzats. I ara 

s’afegeix una altra problemàtica. Els dipòsits bancaris comencen a tenir comissions. De 

fet, la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) va sol·licitar que es facilités 

als Municipis comptes sense costos al Banc d’Espanya on ingressar els seus fons. De 

nou, i aproximadament, a l’Ajuntament de Pollença li ha costat a l’any 2019 uns 9.800€ 

mantenir els doblers en comptes bancaris. Uns doblers tudats i que no es poden destinar 

a altres finalitats.  

Pel que fa a l’ampliació de la despesa computable nominal de les Corporacions Locals, 

s’ha previst per aquest any 2020 un augment del 2,8%, tenint en compte que el que 

prima és l’estabilitat pressupostària (a falta d’aprovació en Congrés i Senat). Hi ha molt 

poc marge de maniobra i si s’incompleix la regla de despesa o la sostenibilitat financera, 

s’imposa el desenvolupament d’un Pla Econòmic Financer, una eina restrictiva i que 

posa l’administració que l’ha de dur a terme en un camí on hi ha encara més restricció 

de moviment.  

 



 

 

L’acord de Govern Estatal entre Unides Podem i el PSOE, en el seu acord 9.8.- diu el 

següent:  

9.8.- Ampliaremos las competencias y capacidades de los gobiernos locales, 

garantizando el respecto de la autonomía local y fortaleciendo el papel de los 

municipios como unidad territorial bàsica. En esta misma línia, derogaremos la Ley 

27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local del PP, y 

aprobando una nueva normativa que conceda a los municipios la capacidad de percibir 

unos tributos propios mínimos (sin perjucio de otros que puedan ser reconocidos por la 

legislación estatal y autonómica) y de disponer de los recursos derivados de la 

participación en los ingresos del Estado.  

En altres paraules, derogar la famosa Llei Montoro. Ara bé, a part d’aquesta, la llei que 

realment penalitza és la Llei Orgànica 2/2012, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat 

financera. S’ha de reconsiderar i redefinir el que es considera incompliment de les regles 

fiscals per elaborar un Pla Econòmic Financer en base a la situació econòmica-financera 

de cada Ajuntament, i no tenir una norma que estreny d’una forma il·lògica a Ajuntament 

com és el de Pollença. Una solució passaria per poder utilitzar Romanent de Tresoreria 

en despesa que no genera un dèficit estructural futur, ja que incrementar de forma fixa 

una despesa sense incrementar ingressos (increments permanents de recaptació), 

provocaria que a la llarga, els serveis públics no siguin assumibles al llarg del temps. Una 

situació, evidentment, gens desitjada. En canvi, utilitzar Romanent de forma puntual per, 

per exemple, assolir Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 hauria 

de ser una prioritat (eficiència energètica, educació, qualitat de l’aigua, i molts altres).  

És coneguda la voluntat del Govern d’Espanya de posar remei a aquesta situació, i de 

fet tant Unides Podem com el PSOE han sol·licitat al Parlament una modificació de la Llei 

Orgànica 2/2012. Igualment, s’han de prioritzar aquests canvis i no castigar als 

Ajuntaments per la sovint mala gestió realitzada per l’executiu central i els autonòmics.  

Per tot l’anterior, el Grup Municipal d’Unides Podem de l’Ajuntament de Pollença presenta 

al Ple per a la seva consideració i acceptació si escau, els següents ACORDS:  

1. Instar al Govern d’Espanya que apliqui de forma urgent el recollit a l’acord 9.8. entre 

Unides Podem i el PSOE en quan a la derogació de la Llei 27/2013 o llei Montoro. 

 

2. Instar al Govern d’Espanya a que modifiqui la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat 

pressupostària i sostenibilitat financera per:  

 

2.1.  Eliminar la regla de despesa a les Administracions Locals sanejades i que es 

pugui utilitzar els Romanents de Tresoreria per invertir en polítiques socials, 

finançar serveis i infraestructures bàsiques per la ciutadania i dur a 

terme projectes encaminats a assolir objectius de l’Agenda 2030. Tota 

acció que surti d’aquestes finalitats haurà de ser sotmesa a control previ.  

 

2.2.  Eliminar la regulació de les taxes de reposició dels efectius dels 

Ajuntaments per dotar les administracions locals dels efectius professionals 

pertinents.  

 



 

 

3. Instar a que es revisin les restriccions a la concentració d’operacions d’endeutament 

per part de les entitats locals sempre i quan presentin comptes públiques sanejades 

i les operacions vagin en la línia d’assolir les polítiques exposades a l’acord 2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pollença, 12 de març de 2020 

El portaveu del Grup Municipal Unides Podem 

 

 

 

 

Michael L. Muller Flury 

 

Al Ple Corporatiu del 26 de març de 2020 

 


