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PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL 
 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE JULIOL DE 2021 
 

TEXT TRANSACCIONAT 
 
 
D) Part d'impuls i control 
 
b) Proposicions amb contingut de Declaració institucional 

 
Del Grup Municipal Esquerra Republicana: 

 
1. –  (M1923/2412) El Plenari del Consell Municipal de l'Ajuntament de Barcelona acorda: 1) 

Declarar la importància de l'Administració Local en la gestió dels serveis més propers a 
la ciutadania, fet que s'ha pogut corroborar d'una forma encara més intensa a causa de 
la greu situació sanitària, econòmica i social que ha de fer front la nostra societat des 
de l'inici de la pandèmia ara ja fa gairebé un any i mig. També en àmbits que 
garanteixen la cohesió a la ciutat com són la convivència ciutadana i un equilibri dels 
usos a l'espai públic. 2) Instar a l'Estat perquè absorbeixi l'import resultant de les 
liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 
2021 i aprovi una disposició legal per formalitzar-ho. 3) Instar el Govern de l'Estat 
espanyol que posi a disposició dels ajuntaments el fons COVID19 de 5.000 milions 
d'euros per atendre les despeses derivades de la pandèmia i per al suport del teixit 
econòmic i social atenent al compromís assolit pel Govern espanyol l'any 2020. 4) Que 
l'Estat defineixi l'import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas aquest 
sigui inferior al del 2021. 5) Instar al Govern municipal a treballar, conjuntament amb el 
Govern de Catalunya, com a autoritat responsable de la tutela financera de 
l'Administració Local a Catalunya, per promoure i adoptar els canvis legislatius i acords 
que es detallen en els punts següents: 5.1.- La modificació urgent de la Llei Orgànica 
2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, per tal de permetre que 
els ajuntaments puguin generar dèficit en exercicis pressupostaris en què s'hagin donat 
situacions que ho justifiquin i que la seva solvència financera ho permeti. 5.2.- 
Eliminació de l'aplicació de la regla de la despesa als ajuntaments per a l'any 2022, així 
com eliminar l'obligació de destinar els superàvits a reduir deute. 5.3.- Modificació de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per tal que els ajuntaments puguin fer ús de la 
seva capacitat d'endeutament per finançar dèficits corrents en situacions puntuals de 
desequilibri, sempre que es trobin dintre dels límits d'endeutament vigents. 5.4- La 
participació de Barcelona i de la resta d'ajuntaments en els fons europeus de 
reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt de la despesa 
pública. 6) Garantir la màxima execució pressupostària, que aprofiti tots els recursos 
tant propis, com provinents d'altres administracions, en especial en polítiques tan 
essencials com són les polítiques socials, polítiques actives d'ocupació, polítiques de 
desenvolupament i recuperació econòmica, polítiques ambientals o polítiques de 
convivència i seguretat. 7) Derogar la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de 
Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL) per tal que l'Ajuntament 
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de Barcelona pugui realitzar les contractacions de personal necessàries per garantir 
una correcta prestació dels seus serveis a la ciutadania. 8) Informar d'aquest acord al 
Govern de l'Estat espanyol, a la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i a 
les entitats municipalistes.  

 
 

Es presenta el text transaccionat següent:  
 
El Plenari del Consell Municipal acorda: 1) Declarar la importància dels Governs Locals en la 
gestió dels serveis més propers a la ciutadania, fet que s'ha pogut corroborar d'una forma 
encara més intensa a causa de la greu situació sanitària, econòmica i social que ha de fer 
front la nostra societat des de l'inici de la pandèmia ara ja fa gairebé un any i mig. També 
en àmbits que garanteixen la cohesió a la ciutat com són la convivència ciutadana i un 
equilibri dels usos a l'espai públic. 2) Instar a l'Estat perquè absorbeixi l'import resultant de 
les liquidacions negatives corresponents al model de finançament local dels anys 2020 i 
2021 i aprovi una disposició legal per formalitzar-ho. 3) Instar el Govern de l'Estat espanyol 
que posi a disposició dels ajuntaments el fons COVID19 de 5.000 milions d'euros per 
atendre les despeses derivades de la pandèmia i per al suport del teixit econòmic i social 
atenent al compromís assolit pel Govern espanyol l'any 2020. 4) Que l'Estat defineixi 
l'import dels lliuraments a compte per al 2022 i que en cap cas aquest sigui inferior al del 
2021. 5) Instar al Govern municipal a treballar, conjuntament amb el Govern de Catalunya, 
com a autoritat responsable de la tutela financera dels Governs Locals a Catalunya, per 
promoure i adoptar els canvis legislatius i acords que es detallen en els punts següents: 
5.1.- La modificació urgent de la Llei Orgànica 2/2012 d'Estabilitat Pressupostària i 
Sostenibilitat Financera, per tal de permetre que els ajuntaments puguin generar dèficit en 
exercicis pressupostaris en què s'hagin donat situacions que ho justifiquin i que la seva 
solvència financera ho permeti. 5.2.- Eliminació de l'aplicació de la regla de la despesa als 
ajuntaments per a l'any 2022, així com eliminar l'obligació de destinar els superàvits a 
reduir deute. 5.3.- Modificació de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals per tal que els 
ajuntaments puguin fer ús de la seva capacitat d'endeutament per finançar dèficits corrents 
en situacions puntuals de desequilibri, sempre que es trobin dintre dels límits 
d'endeutament vigents. 5.4- La participació de Barcelona i de la resta d'ajuntaments en els 
fons europeus de reconstrucció en la mateixa proporció que el seu pes sobre el conjunt de 
la despesa pública. 6) Garantir la màxima execució pressupostària, que aprofiti tots els 
recursos tant propis, com provinents d'altres administracions, en especial en polítiques tan 
essencials com són les polítiques socials, polítiques actives d'ocupació, polítiques de 
desenvolupament i recuperació econòmica, polítiques ambientals o polítiques de 
convivència i seguretat. 7) Derogar els articles que afecten l'autonomia local de la Llei 
27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local 
(LRSAL), per tal que l'Ajuntament de Barcelona pugui realitzar les contractacions de 
personal necessàries per garantir una correcta prestació dels seus serveis a la ciutadania. 8) 
Instar a la Generalitat de Catalunya, dins de les seves competències, a incrementar el seu 
suport als governs locals catalans per garantir-ne les seves autonomia i suficiència 
financeres. 9)      Informar d'aquest acord al Govern de l'Estat espanyol, a la Generalitat de 
Catalunya, al Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes. 

 

 
 


