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Exp: 14213/2019/GEN
Secció Secret. Gral. del Ple

FERNANDO SALOM HERRERO, SECRETARI GENERAL DEL PLE DE
L'AJUNTAMENT DE TORRENT (VALÈNCIA),

C E R T I F I Q U E: Que el Ple d’este Ajuntament en sessió Ordinària i celebrada en
primera convocatòria, el 03/10/2019, en tràmit ordinari, va adoptar l’acord següent:
-“4. COMISSIÓ INFORMATIVA NÚM. 1, D'ECONOMIA, HISENDA, PERSONAL,
MODERNITZACIÓ I OCUPACIÓ.
4.02. 14213/2019/GEN - MOCIÓ GRUP MUNICIPAL COMPROMÍS PER TORRENT
PER UN FINANÇAMENT JUST.
Es dóna compte de la moció de l'epígraf, que es transcriu a continuació:
"EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El 6 d'octubre de 2015, les Corts Valencianes van aprovar per unanimitat
una proposta de resolució en la qual, en el primer punt s'instava el Consell a instar el
govern central a reformar de manera immediata el sistema de finançament amb
efectes d'1 de gener de 2014 amb l'objectiu de garantir que els valencians i les
valencianes pogueren disposar d'uns serveis públics fonamentals (sanitat, educació i
protecció social) de qualitat, com també l'exercici de les competències pròpies que té
atribuïdes la Generalitat (ocupació, habitatge, medi ambient, infraestructures, cultura,
promoció econòmica entre d'altres). Així mateix, es reclamava el reconeixement del
dèficit acumulat xifrat en aquell moment en —almenys— 12.433 milions d'euros i
l'execució d'inversions estatals equiparables al pes poblacional del territori valencià.
Aquest acord unànime de les Corts també va obtindré el suport de les
entitats més representatives de la societat civil així com de les organitzacions i
representants dels treballadors i les treballadores, l'empresariat valencià i les
universitats o centenars d'Ajuntaments valencians. El 18 de novembre de 2017 milers
de persones van recórrer el centre de la ciutat de València en una manifestació
històrica convocada per la Plataforma per un Finançament Just.
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Malauradament, a dia de hui el govern central encara no ha procedit a la
reforma del sistema de finançament caducat des de 2014, ni ha propiciat un acord per
al reconeixement dels més de 20.000 milions d'euros que l'Estat deu als valencians i
valencianes a causa de l'infra-finançament acumulat. El problema de fons, la falta d'un
finançament just que garantisca la igualtat de tota la ciutadania de l'Estat, es veu ara
agreujat per la decisió incomprensible del govern central de retindre recursos de
Comunitats Autònomes corresponents a l'actual model pel que fa tant a l'actualització
dels lliuraments a compte a la recaptació real com els fons provinents de la recaptació
de l'IVA de la mensualitat de desembre 2017. Este fet afecta com és lògic afecta els
serveis públics del nostre municipi.
Creiem fonamental que, donant compliment al mandat legal, el govern
central convoque el Consell de Política Fiscal i Financera, articule els mecanismes que
possibiliten la transferència dels recursos retinguts a les Comunitats Autònomes, dins
d'un marc de lleialtat institucional, i establisca les bases per a solucionar la
problemàtica de fons de l'infrafinançament valencià i el deute que manté l'Estat amb la
Generalitat.
Ara, amb la finalitat de mantindre viu l'esperit d'aquell impuls, el ple
l'Ajuntament de Torrent proposa l'acord de les mesures següents que ajuden a
promoure una major conscienciació entre la ciutadania de la necessària i urgent revisió
del sistema de finançament que permeta a les valencianes i als valencians l'exercici de
les seues competències i un major benestar social, ACORDS:
1. Instar el Govern Central a convocar amb caràcter d'urgència el Consell
de Política Fiscal i Financera per tal de buscar solucions col·legiades als
problemes de finançament de les Comunitats Autònomes i municipis i
garantir la suficiència financera de les institucions valencianes.
2.
3. Instar el Govern Central a articular de manera immediata els mecanismes
necessaris per a transferir a les Comunitats Autònomes els recursos
retinguts pel Ministeri d'Hisenda.
4.
5. Instar el Govern Central a avançar en la necessària reforma del sistema
de finançament i en el reconeixement del deute que manté l'Estat amb
els valencians i valencianes, a causa de l'infrafinançament acumulat".
De conformitat amb el dictamen emès per la Comissió Informativa núm.
1, el Ple, en votació ordinària i per vint vots a favor dels grups polítics municipals
Compromís per Torrent, Popular i Socialista, i quatre abstencions dels grups polítics
municipals Vox i Ciudadanos, ACORDA, aprovar la moció transcrita anteriorment.
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I, perquè així conste i als efectes escaients, expedisc este certificat,
condicionat als termes que resulten de l'aprovació de l'acta corresponent, segons el
que disposa l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic
de les Entitats Locals, amb el vistiplau del Senyor Alcalde, el signe a Torrent, en la
data de firma electrònica d’este document.
VIST I PLAU
L’ALCALDE, P.D.
EL TINENT D’ALCALDE
DELEGAT DE RÈGIM INTERIOR
(Decret nº. 2667 de 26/06/2015)
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