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CRISTINA ALTÉS JUÁREZ, secretària accidental de l’Ajuntament de Roda de Berà,
CERTIFICO: Que el Ple d’aquesta Corporació local, en sessió ordinària de data 30 de juliol de 2020,
va adoptar, per majoria dels membres assistents, amb 10 vots a favor: ( 6 del grup municipal de
TRIA, 1 del grup municipal d’ERC-AM, 1 vot del grup municipal de C’s, 1 vot del grup municipal del
Populars per Roda, i 1 vot del grup municipal de JuntXRoda), i 2 vots en contra del grup municipal
PSC-CP, la següent proposta d’acord:

E X P O S I C I Ó D E M O T I U S:
La pandèmia generada per la COVID19 ens ha deixat lamentablement una llarga llista de morts,
però també una crisi sanitària i social les conseqüències de la qual encara estem començant a
albirar, sent els números esgarrifosos: 3,1 milions d'afectats per ERTES, 4 milions d'aturats i milions
de persones amb dificultats fins i tot per a garantir el seu manteniment mínim.

Les entitats locals, com podem exemplificar en la nostra, han suportat en primera persona el brutal
increment de sol·licitud d'ajudes, tant per a aliments com per a lloguers, escoles o pagament
d'impostos. Aquesta pressió afegida deguda a la reducció d'ingressos provocada per l'aturada de
l'activitat econòmica no ha estat menyspreable i es pot dir amb caràcter general que s'ha assumit
amb un gran esforç.
En aquest escenari, el govern d'Espanya ha activat l'Ingrés Mínim Vital, prestació recentment
aprovada, amb un possible caràcter permanent, i que ha de ser posteriorment convalidada. Aquesta
prestació ve a sumar-se a la que ja havien establert algunes comunitats autònomes i entitats locals.
-1El Reial decret llei 20/2020, de 29 de maig, pel qual s'estableix l'Ingrés Mínim Vital, no inclou cap
fons addicional perquè les Entitats Locals puguin fer-se càrrec de la gestió d’aquest, i més aviat al
contrari, estableix en la seva disposició addicional sisena que “les despeses que es derivin de
l'aplicació de l'art. 22 d'aquest decret llei hauran de ser finançats per les entitats locals amb càrrec
als ingressos corrents que prevegin obtenir en el mateix exercici en el qual s'iniciï el procediment. Tal
com es planteja, els recursos econòmics serien en principi aportats per les arques locals, convertintse en despesa i a més reduint el possible superàvit.
No obstant això s'ha optat per un model en el qual la tramitació local de l'ingrés mínim vital haurà
d'assumir-se per via conveni subjecte a l'estipulat en La Llei 40/2016 d'1 d'octubre, de Règim del
Sector Públic, tal com s'estableix en els arts. 22 i 29 del Reial decret 20/2020. Això podria portar a
l'absurd que les entitats que decidissin sumar-se al conveni haguessin de sufragar els costos
extraordinaris derivats de la gestió de l'Ingrés Mínim Vital, en tant que aquelles que rebutgessin
l'adhesió es deslliurarien d'aquesta càrrega addicional.
Segons s'estableix en la norma, “tot i que la competència per al reconeixement i el control de la
prestació econòmica no contributiva de la Seguretat Social correspon a l'Institut Nacional de la
Seguretat Social”, “les CCAA i les EELL podran iniciar l'expedient administratiu quan subscriguin
amb l'Institut Nacional de la Seguretat Social (…) l'oportú conveni que els habiliti per a això” i que
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És per tant necessari arrencar els mecanismes que ens permetin sortir al més aviat possible
d'aquesta situació, evitant en tot cas l'exclusió de molts sectors de la societat, sense ingressos o de
quantia insuficient, fent costat als més desfavorits ja sigui cobrint les necessitats bàsiques, ja sigui
consolidant un marc econòmic procliu a la generació d'ocupació.

“en el marc del corresponent conveni podrà acordar-se la posterior tramitació i gestió prèvies” (art.
22.2 del Reial decret llei 20/2020 de 29 de maig). En la Disposició Final Sisena s'estableix que les
despeses extra derivades d'aquesta gestió hauran d'afrontar-los les EELL exclusivament, com ja
s'ha exposat, amb càrrec als ingressos corrents prevists.
Ens semblaria injust i arbitrari establir una càrrega procedimental i traslladar-la a una altra
administració sense atribuir-li recursos per a finançar la gestió, perquè pot provocar una càrrega de
treball addicional, i que a més podria suposar duplicitat del servei en certs casos.
Els municipis en general, i Roda de Berà en particular, no haurien d'admetre que se'ls carregui amb
una tramitació sense que se'ns doti de recursos suficients per a gestionar-ho, sobretot quan un dels
motius que van portar al col·lapse financer a molts consistoris en el seu moment van ser el dèficit de
finançament de competències delegades i les competències impròpies. En el cas del nostre municipi
seria una tramitació que suposaria una important sobrecàrrega sobre un departament que ja suporta
una càrrega de treball molt elevada.
-2Així mateix, en el text de la Declaració de la FEMP aprovat el passat dia 30 de Juny, en relació al
Ingrés Mínim Vital, ressalta la presentació de les corresponents esmenes a la Disposició Final
Sisena de el Reial decret llei 20/2020 en la seva futura tramitació com a Projecte de Llei, en el sentit
que es contempli "la suficiència de recursos transferibles a les Entitats Locals per a la gestió de
l'Ingrés Mínim Vital sense que suposi major gravamen per a les Administracions Municipals i
Provincials "i que, en conseqüència, es reconegui" el cost efectiu del servei prestat ".
Per tot l'exposat, i atès que el Decret llei haurà de passar una fase de tramitació parlamentària per a
acabar de definir l'Ingrés Mínim Vital, el grup municipal del Popular x Roda presenta per a la seva
eventual aprovació els següents
A C O R D S:

2.- Que en cas voluntari que el consistori instés adoptar per conveni la tramitació de l'Ingrés Mínim
Vital, atès el punt anterior, se sol·liciti al govern d'Espanya que reguli clarament l'atribució dels
mitjans econòmics suficients per a afrontar amb garanties aquesta tramitació, bé per la via de
transferències corrents, bé amb la creació d'un fons que permeti a Roda de Berà i a la resta
d'entitats locals atendre la gestió de manera adequada i sense posar en risc la tramitació de les
ajudes socials ja existents i sense representar un cost extra per a les seves arques.
3.- Donar trasllat d'aquest acord al President del Govern d’Espanya, al Vicepresident Segon i
Ministre de Drets Socials i Agenda 2030, al Ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, i als
Portaveus de Grups Parlamentaris de Congrés i Senat.
I perquè consti, als efectes oportuns, i a reserva dels termes que resultin de l’aprovació de l’acta,
segons preveu l’article 206 del RD 2568/1986, de 28 de novembre, expedeixo el present certificat
amb el vistiplau del Sr. Alcalde, a Roda de Berà document signat electrònicament al marge.
Ho certifica la secretària accidental amb el vist i plau de l’alcaldia.
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1.- Que l'Ajuntament de Roda de Berà valori amb els seus serveis tècnics les implicacions
econòmiques, jurídiques i de gestió que es deriven de l'aplicació de la norma a l'efecte de valorar el
seu impacte, i d'analitzar si l'entitat pot assumir aquesta gestió tal com s'estipula.

