Des de l’entrada en vigor de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat
Financera, aprovada pel Govern de l’Estat l’any 2012, els ens locals han
acumulat un total de 19.700 milions d’euros com a conseqüència de l’aplicació
estricta de la regla de despesa que preveu aquesta legislació.
De fet, només l’any 2016 aquesta xifra fou de 7.000 milions d’euros, un 0,64%
del PIB de tot l’Estat. I, en el cas de les Illes Balears, la Federació d’Ens Locals
de les Illes Balears (FELIB) ha quantificat aquesta xifra en 489 milions el
superàvit que ja acumulen els ajuntaments de les nostra Comunitat Autònoma
fins a novembre de 2017.
L’aplicació d’aquesta regla de despesa sobre els ens locals comporta que no
puguin reinvertir els superàvits que estan generant i que, malauradament, no
puguin atendre les polítiques socials que requereix la ciutadania o que no
puguin realitzar les inversions necessàries per millorar les seves
infraestructures.
Si més no, els objectius de deute fixats per l’Estat pels anys 2018, 2019 i 2020;
que són del 2,7%, 2,6% i 2,5%, respectivament, s’estan complint de manera
anticipada. D’aquesta manera, és evident que el Govern de l’Estat es recolza
en els superàvits dels ajuntaments per rebaixar el seu propi dèficit.
Davant d’aquesta situació, el PSOE ha presentat diferents iniciatives per a què
es revisi l’aplicació de la regla de despesa als ens locals i, en aquest sentit, a
finals de novembre el Congrés dels Diputats va aprovar una moció del Grup
Parlamentari Socialista que demana l’exempció d’aquesta norma pels
ajuntaments que tenen les comptes sanejades.
De la mateixa manera, tant la Federació Espanyola de Municipis i Províncies
(FEMP) com la FELIB també s’han mobilitzat per aconseguir una modificació
de la regla de despesa que els permeti disposar dels recursos que ara mateix
no poden invertir o que, en tot cas, només ho poden fer en casos molt
concrets.
Els i les socialistes de les Illes Balears també defensam que ha arribat el
moment de revisar, actualitzar i perfeccionar el finançament local i, per
aquest motiu, demanam al Govern central que adeqüi, de manera immediata,
la regla de despesa que preveu el sistema d’estabilitat pressupostària.

De fet, si l’objectiu darrer de l’aplicació d’aquesta regla és la reducció del
deute, no té sentit que s’apliqui sobre aquells ens locals que no en tenen. Per
això, es podria plantejar que la regla de despesa només s’apliqués en aquells
ajuntaments que, per exemple, mantinguessin un deute per damunt del 75%.
La realitat ens està mostrant situacions absurdes i injustes en relació a aquells
ens locals que han sanejat els seus comptes, però es veuen obligats a aplicar
una mesura amb una exigència que, en aquests moments, podem considerar
exagerada.
Finalment, els i les socialistes de les Illes Balears valoram que s’hauria de
replantejar l’aplicació de les taxes de reposició dels efectius de les
administracions locals per permetre als ajuntaments ampliar les seves
plantilles en relació a la gestió dels serveis que han de prestar de manera
prioritària, com administració més propera a les problemàtiques de la
ciutadania.
Per tot això, l’Executiva del PSIB-PSOE:
1. Modificar la Llei d’Estabilitat Pressupostària per eliminar l’aplicació de
la regla de despesa a les entitats locals sanejades i poder utilitzar els
superàvits acumulats per invertir en polítiques socials i finançar
infraestructures bàsiques per a la ciutadania.
2. Demana que es revisin les restriccions a la concertació d’operacions
d’endeutament per part de les entitats locals que presenten les
comptes públiques sanejades.
3. Demana que s’elimini la regulació de les taxes de reposició dels efectius
en l’administració local.
4. Demana la derogació de la Disposició Addicional 26a de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat de 2017 per tal de possibilitar la
internalització dels serveis públics per part de les administracions
públiques.

