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Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 25 de juny de 2020, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
Moció presentada pel grup municipal Junts per Gavà sobre la modificació de la
Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera

La Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera
té per objectiu garantir la sostenibilitat financera de totes les Administracions Públiques i les
Corporacions Locals. En el seu article 12 estableix que "la variació de la despesa
computable de l'Administració Central, de les Comunitats Autònomes i de les Corporacions
Locals, no podrà superar la taxa de referència de creixement del Producte Interior Brut de
mitjà termini de l'economia espanyola". En el seu apartat quart indica que "quan s'aprovin
canvis normatius que suposin augments permanents de la recaptació, el nivell de despesa
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en que s'obtinguin els augments
de recaptació podrà augmentar en la quantitat equivalent". També preveu que "quan
s'aprovin canvis normatius que suposin disminucions de la recaptació, el nivell de despesa
computable resultant de l'aplicació de la regla en els anys en els quals es produeixin les
disminucions de recaptació, haurà de disminuir-se en la quantitat equivalent".
A conseqüència de la propagació de la pandèmia provocada pel COVID-19 i la greu
situació creada per aquesta, l'Estat espanyol va declarar l'estat d'alarma, el dia 14 de març
de 2020. L'estat d'alarma, i el consegüent confinament per a lluitar contra l'expansió del
virus, suposen la limitació dels moviments dels ciutadans, amb l'aplicació de mesures
restrictives que afecten el normal funcionament de la vida de les persones i les institucions,
com ara suspensions i limitacions d'activitats laborals, tancament de botigues d'articles
considerats no essencials, de locals d'espectacles, d'instal·lacions culturals, artístiques,
esportives i de lleure, reduccions considerables dels transports per carretera, ferroviaris,
aeri i marítim, cessament de tota classe d'activitat, limitació de visites mèdiques,
afectacions al servei de transport públic o impossibilitat de dur a terme diversos tràmits
administratius presencials.
Les corporacions locals han estat prenent mesures que lluiten contra la propagació de la
pandèmia i redueixen, en la mesura del possible, les conseqüències en la ciutadania.
Mesures que els ajuntaments han pres i encara prenen en relació a l'activitat comercial, els
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impostos i taxes, les empreses que presten serveis i proveïdors, les famílies, les persones
sense sostre, les xarxes de voluntariat, el teletreball i atenció ciutadana, la mobilitat i les
policies locals. Aquest paquet de mesures han incrementat enormement les necessitats de
despesa requerida per part dels municipis i, per tant, es fa imprescindible a les
corporacions locals facilitar-los que puguin augmentar la capacitat de despesa.
Considerant que els ens locals són els qui millor han complert els objectius de la llei
d’estabilitat financera, és just que puguem disposar dels nostres propis recursos. I els qui
no hagin generat superàvit o romanents, han de poder disposar també de mesures
econòmiques que garanteixin que els projectes de recuperació es podran impulsar per tal
que cap ciutadà es quedi enrere.
D’acord amb tot això exposat, el Ple de l’Ajuntament de Gavà
Acorda:
PRIMER.- Instar el Govern de l’Estat i els 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.
La modificació ha de permetre que els ens locals, per ells mateixos, puguin disposar de la
totalitat del superàvit generat l’any 2019 i romanents dels anys anteriors, per tal que:
“Aquelles corporacions locals que disposin d’una situació financera sanejada, i que 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”.
SEGON.- Fer efectiva la flexibilització de la regla de despesa i l’estabilitat pressupostària.
A més, aquelles corporacions locals que haguessin d’aplicar o estiguin aplicant plans
d’ajustament econòmics, financers o de sanejament, han de poder accedir a liquiditat i
finançament, almenys pel períodes 2020/2021.
TERCER.- 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.
Resultat votació: Aprovada per unanimitat.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Vist-i-plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
1 de juliol del 2020
7:45:38

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
1 de juliol del 2020
16:40:05
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