Moció conjunta dels grups municipals d'ERC-JpT, CUP-SP, JxCat i PSC sobre la
gestió de la crisi sanitària de la COVID-19 i per reclamar més flexibilitat
pressupostària per afrontar-ne les conseqüències econòmiques.
Des de mitjans de març, vivim una situació excepcional motivada per la pandèmia global de
la COVID-19, amb una crisi sanitària sense precedents que ha causat autèntics estralls en la
nostra ciutadania i que, en els propers mesos, tot sembla indicar que afectarà greument
l’economia dels pobles i ciutats de tot el país, també la de Torelló. Una situació excepcional
que requereix mesures excepcionals i valentes.
Osona és una de les comarques amb més incidència de la COVID-19, segons dades del
Departament de Salut. En aquests últims dies el creixement de casos sembla que s'ha
contingut, però la situació tant a l’Hospital Universitari de Vic com a les residències de gent
gran de la nostra comarca segueix sent complicada. És clau la coordinació d’aquests centres
amb els Equips d’Atenció Primària, ja que la malaltia continua causant morts sobretot en els
grups de risc.
Molta gent no ha passat la malaltia i encara no estem capacitats per fer les proves PCR ni les
altres proves de la COVID-19 a tothom. Els professionals de la salut han fet un gran esforç,
però són humans i només el podran continuar fent si no col·lapsa el sistema de salut.
El nombre de casos infecciosos encara és elevat i els experts epidemiòlegs alerten de
possibles rebrots en cas que les mesures de desconfinament no siguin prou rigoroses i no
s'apliquin de manera esglaonada.
El Govern espanyol ha donat per finalitzat el confinament total després de Setmana Santa i
ara estem en un moment transcendental, quan s'han de concretar les diferents etapes del
període de desconfinament que ens ha de portar a recuperar, de mica en mica, un ritme de
vida més normalitzat. Els municipis hem de ser part important en aquest període de
desconfinament i hem de poder prendre decisions d'acord amb criteris científics rigorosos
que evitin que la ciutadania corri més riscos dels necessaris.
I, per tant, és per tots els motius exposats que el ple adopta els següents acords:
Primer.- Demanar que les
científics i tècnics rigorosos,
poder adaptar les decisions
amb prou suport tècnic per
de la ciutadania.

mesures de desconfinament que s'adoptin es basin en criteris
i que les corporacions municipals tinguin marge de maniobra per
que es prenguin a les especificitats de cada municipi. I sempre
adoptar les mesures més beneficioses pel benestar del conjunt

Segon.- Instar a la ciutadania de Torelló a què mantingui l'estricte compliment de les
recomanacions que es dictin des de l'administració: evitar els desplaçaments innecessaris,
evitar el contacte físic entre persones, respectar la distància mínima de seguretat, utilitzar
màscares i guants d’un sol ús, fer una bona higiene de mans, etc. Al mateix temps,
recomanar al nostre teixit productiu, a empreses i autònoms, que potenciïn el teletreball i
evitin la coincidència física de les seves plantilles. De nou, cal remetre’s a les mesures
recomanades pels epidemiòlegs a l’hora de reduir al màxim els possibles contagis. Cal evitar
tot relaxament perquè hi ha el risc de creure que aquesta crisi està superada i no és així.
Tercer.- Derogar la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, la LRSAL
(Ley Orgànica 27/2013), per permetre als ajuntaments mobilitzar el romanent de tresoreria
per destinar-lo a mesures socials -actualment el romanent municipal només es pot destinar a
inversió o liquidar deute- i superar la retallada competencial que va significar aquesta llei. La
derogació de la LRSAL també posaria fi a la limitació per convocar noves places per part dels
ajuntaments de manera que es podria augmentar la plantilla dels departaments per fer front
a l’emergència: serveis socials, oficines d’habitatge, promoció econòmica, igualtat, etc.

Quart.- Instar al govern de l'estat i als grups del Congrés dels Diputats a aprovar una
modificació de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i
Sostenibilitat Financera de manera que l'article 12 d'aquesta llei, i per tant la regla de la
despesa, no sigui d'aplicació per a les corporacions locals durant l'exercici 2020 i 2021.
Cinquè.- Instar al govern de l'Estat i als grups parlamentaris del Congrés dels Diputats a
aprovar una modificació de l'esmentada llei per tal que les corporacions locals que disposin
d'una situació financera sanejada i disposin de romanents de tresoreria per despeses
generals positius, els puguin aplicar lliurement, i que aquesta aplicació no afecti el càlcul de
l'estabilitat pressupostària de l'entitat.
Sisè: Instar al govern de l’estat a transferir els recursos econòmics adients als municipis,
perquè els ajuntaments tinguem liquiditat suficient per fer front a les nostres inversions en
les polítiques socials i econòmiques que haurem d’assumir per revertir la crisi social i
econòmica.
Setè.- Informar d'aquests acords al Ministeri d'Hisenda, i als grups parlamentaris del
Congrés dels Diputats i el Senat i a totes les entitats municipalistes.

