
 

 

 
 
 
Aprovació de la declaració sobre reformes legislatives que afecten el 
finançament i l’autonomia de les entitats locals. 
 
 

Els batles i batlesses de Mallorca manifestam: 
  
Que els ajuntaments són les institucions més properes a la ciutadania, i per tant les 
més democràtiques a l’hora de prendre decisions i les més resolutives a l’hora de 
donar resposta a les necessitats i problemes de la gent. 
  
Que els ajuntaments havíem desenvolupat les competències que teníem assignades i 
fins i tot havíem assumit polítiques que les ampliaven amb una gran eficiència dels 
recursos disponibles, tant dels recursos humans com dels econòmics. Mostra d’això és 
l’escàs endeutament històric acumulat pels ajuntaments: segons dades del segon 
semestre de 2016, del més d’un bilió d’euros de deute públic espanyol, 979.335 
milions corresponien a l’administració estatal (76,7% del total); 264.174 milions a les 
comunitats autònomes (el 20,7% del total); i només 35.083 milions a les entitats locals 
(el 2,6% del total). A més, si miram el comportament evolutiu durant el primer trimestre 
del 2016, mentre que els deutes de les administracions estatals i autonòmiques han 
presentat una tendència creixent (5,3 i 9,9%, respectivament), els ens locals l’han 
disminuït en un 8,3%. No es poden observar les dades municipals sense tenir en 
compte, a més, el Pla de Pagament a Proveïdors, que va convertir el deute comercial 
en deute financer, aplicant a les administracions públiques unes taxes d’interès 
abusives molt superiors a les que el Banc d’Espanya aplicava a les entitats financeres. 
  
Que malgrat no tenim una visió exclusivament economicista de les funcions de les 
institucions públiques, i molt manco pel que fa als ajuntaments, és innegable el 
comportament responsable i eficient dels recursos de la immensa majoria de les 
administracions municipals. 
  
Que dues lleis, concretament la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat 
pressupostària i sostenibilitat financera i la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració local, han vengut a intervenir 
l’autonomia local de prestació de serveis i de gestió de recursos econòmics, minvant la 
capacitat política dels ajuntaments i dels consells. 
  
Del contingut de la Llei 2/2012, del 27 d'abril, d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat 
financera cal destacar l’exigència a totes les administracions publiques de presentar 
equilibri o superàvit (art. 3.2) sense poder incórrer en dèficit estructural.  L’esmentada 
llei estableix un conjunt de mecanismes preventius, correctius i coercitius. Així a 
l’article 12, incorpora la regla de despesa, segons la qual les administracions no 
podran incloure en els seus pressupostos un increment de la despesa computable que 
superi la taxa de referència del creixement del PIB de l’economia espanyola, encara 
que tenguin uns ingressos superiors. Estableix la prioritat absoluta del pagament dels 
interessos del deute per damunt de qualsevol altra obligació dels poders públics. 
  
 
 
 



 

 

 
 
La Llei de l’Estat 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració local, exerceix una forta limitació de competències als ens locals, el 
control del cost dels serveis i l’obligació de la priorització de l’activitat econòmica 
privada. La reforma priva a les entitats locals de les competències en matèria de 
prestació dels serveis socials i de promoció i reinserció social, així com en altres 
competències: Sanitat, consum, igualtat, polítiques d’ocupació, etc. 
  
Que els batles i batlesses, independentment de la nostra filiació política, volem 
defensar i defensam les administracions locals i la nostra autonomia política i 
financera, alhora que posam en valor la bona gestió històrica dels recursos de què 
hem disposat. 
  
Que s’ha d’obrir un debat protagonitzat per les propostes, el diàleg i el consens polític 
per a resoldre amb eficàcia els problemes que vénen arrossegant les entitats locals i 
que afecten principalment els ciutadans i les ciutadanes. El principal objectiu ha de ser 
aplicar el principi de subsidiarietat, tal com recomana la Unió Europea. Les entitats 
locals són les administracions més properes a la ciutadania; per això reforçar el seu 
caràcter democràtic i millorar la seva capacitat per a prestar serveis han de ser les 
prioritats. És fonamental la participació de la ciutadania en les dacions més importants 
dels ajuntaments, mitjançant mecanismes efectius de participació i transparència: la 
ciutadania necessita saber de manera clara què fa l’Administració que té més propera, 
perquè només així podrà jutjar i controlar als governs locals i als seus representants 
amb responsabilitat. 
  

Per tot això, els batles i batlesses de Mallorca demanam: 
  
- Que es deroguin la Llei orgànica 2/2012, del 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera i la Llei 27/2013, del 27 de desembre, de racionalització i 
sostenibilitat de l’Administració local. 
  
- Que s’aprovi una Llei de Règim Local que reforci l’autonomia local, per tal 
d’augmentar les competències i l’autonomia local en matèria de prestació de serveis, 
garantir un finançament just per als ajuntaments i augmentar la transparència i els 
nivells de participació ciutadana directa i vinculant en la presa de decisions. 
  
- Que s’impulsi una nova Llei de les Hisendes Locals que doti d’estabilitat, rigor i 
recursos les competències assumides per les entitats locals, de manera coordinada 
amb la de finançament autonòmic, definint amb claredat la participació de les hisendes 
locals en els Tributs de l’Estat i en els de les Comunitats Autònomes. 


