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 2.4. MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL DEL PSC-CP, PER 

EXIGIR EL COMPLIMENT DE FINANÇAMENT CAP ALS ENS LOCALS PER PART 

DEL GOVERN DE LA GENERALITAT 

 

 

Vista la moció presentada pel grup municipal del PSC-CP, per 

exigir el compliment de finançament cap als ens locals per part 

del Govern de la Generalitat, la qual, literalment transcrita 

diu el següent: 

 

“Des de l’inici de la pandèmia provocada per la Covid-19, les 

administracions han hagut de realitzar un sobreesforç per fer 

front a les mesures necessàries per a garantir la salut i la 

seguretat dels ciutadans i les ciutadanes. 

 

És, per aquest motiu, que el Govern espanyol va aprovar al mes 

de juny un Fons de Recuperació davant els estralls socials i 

econòmics provocats per les conseqüències de la Covid-19, dotat 

de 16.000 milions d’euros adreçat a les Comunitats Autònomes 

per tal que aquestes poguessin fer front a les despeses 

extraordinàries, sobretot en l’àmbit de salut, educació i 

serveis socials, així com per a la caiguda d’ingressos a causa 

de la minoració de l’activitat econòmica. Un fons no 

reemborsable que ha permès a les Comunitats Autònomes afrontar 

amb major solidesa i seguretat les despeses que genera una 

pandèmia com la que estem patint. 

 

En aquest sentit, la Generalitat rebrà, durant aquest any 2020, 

la xifra de 3.225 milions d’euros corresponents a aquest Fons 

estatal Covid-19, la segona Comunitat Autònoma que obtindrà més 

recursos de tot l’Estat.  

 

A més d’aquest Fons, es va afegir l’aprovació al Congrés dels 

Diputats el passat 20 d’octubre a proposta del Govern espanyol, 

la suspensió de les regles fiscals per l’any 2020 i 2021 tant 

per les Comunitats Autònomes com pels ens locals. Una decisió 

què significarà que els Ajuntaments puguin emprar els romanents 

de tresoreria per col·laborar en la reconstrucció econòmica i 

social, i per tant, emprar el superàvit per finançar inversions 

financerament sostenibles. Una decisió que afavoreix clarament 

les administracions públiques en aquests moments de crisi, i 

fonamentalment les EELL, que han estat les més perjudicades per  

 

 

 



 

 

 

 

fer front a l’actual situació d’emergència: degut a les seves 

limitacions pressupostàries imposades per la normativa vigent, 

i per haver d’assumir funcions essencials per a la seva 

ciutadania perquè altres administracions les han obviat des de 

fa temps.  

 

En aquest sentit, els Ajuntaments catalans podran utilitzar 

2.567,12 milions d’euros dels seus romanents a causa de la 

suspensió de les regles fiscals. 

 

Tanmateix, la Generalitat no ha mostrat la mateixa sensibilitat 

que el Govern de l’Estat i, en aquest sentit, no ha fet cap 

esforç per compensar els Ajuntaments que estan assumint 

funcions que no els hi pertoquen, competències que no li són 

pròpies, però que ho fem perquè algú ha d’atendre a la 

ciutadania i el teixit social i empresarial dels municipis –i 

ara més que mai davant aquesta emergència social i econòmica 

que patim. 

 

De fet, el compliment dels protocols i les mesures que va 

acordant el Govern de la Generalitat, genera un fort impacte en 

els pressupostos municipals que encara no ha rebut cap ajut. Ni 

tan sols, en el Pla per a la recuperació econòmica i la 

promoció social, aprovat pel Govern de la Generalitat el passat 

mes de juliol, no hi ha cap mesura dirigida directament als 

Ajuntaments. 

 

Així, els serveis que els Ajuntaments estan assumint a compte 

de la Generalitat són molts i diversos: 

 

 Compra de material TIC per tal que les famílies 

vulnerables puguin fer seguiment del curs escolar. 

 Inversió en obres estructurals a centres escolars per 

l’inici del nou curs escolar.  

 Beques menjador de l’estiu. 

 Cessió d’espais per complementar espais d’aules o patis. 

 Augment de la neteja a les escoles. 

 Neteges i desinfeccions pels casals d’estiu.  

 Neteges, desinfeccions i EPIs en residències de gent gran 

públiques i privades. 

 Cessió d’espais als CAPs per fer PCRs o vacunacions. 

 Ajudes socials per famílies i persones vulnerables. 

 Ajudes a la restauració i el comerç en general. 

 Ajudes a pimes i autònoms. 

 

A més, la política educativa i sanitària del Govern de la 

Generalitat han patit retallades importants els darrers anys 

amb conseqüències nefastes per la ciutadania. En el cas de 

salut, les retallades han estat de més de 3.200 milions d’euros 

en  la  darrera  dècada, fet que ha provocat tancament de CAPs,  

 

 

 



 

 

 

 

eliminació d’urgències o horaris nocturns, menys professionals, 

augment de les llistes d’espera i un llarg etcètera. En el cas 

de l’educació, la retallada ha estat de 780 milions d’euros 

provocant més de 1.000 barracots, falta de professorat, no 

recuperació de la sisena hora. En definitiva, un estat del 

benestar deteriorat que ha rebut la pandèmia en un dels pitjors 

moments. 

 

Els Ajuntaments no poden ser els responsables i executors dels 

protocols que generen altres administracions supramunicipals, 

sense garantir-ne els recursos econòmics perquè aquests siguin 

factibles i realitzables. Aquestes obligacions no es poden 

sufragar únicament amb recursos propis, sinó que es necessita 

tota la capacitat operativa i executiva. 

 

Les darreres mesures acordades per la Generalitat de Catalunya 

afecten clarament al sector de la restauració i el comerç, 

cabdals per a l’economia local dels municipis. El sector dels 

serveis molt castigat ja per la pandèmia i que ara rep un cop 

definitiu, i pel que calen ajudes directes i urgents. Molts 

Ajuntaments ja han anunciat mesures per intentar que el comerç 

i la restauració no desaparegui dels seus municipis, tanmateix 

cal l’aprovació d’ajuts compensatoris que permetin a tot el 

sector comercial afectat directament sobreviure al tancament. 

 

És evident que la crisi sanitària porta acompanyada una crisi 

social i econòmica que demana el màxim esforç de totes les 

administracions. L’Estat està demostrant aquesta capacitat i 

sensibilitat, també els Ajuntaments, caldrà ara que la 

Generalitat assumeixi la seva responsabilitat i obligacions, 

front aquesta pandèmia. 

 

Per aquest motiu, creiem que la Generalitat ha de posar en 

marxa, de manera urgent, mecanismes compensatoris i recursos 

extraordinaris dirigits als Ajuntaments, i als sectors que més 

estan patint la crisi, com han fet d’altres CCAA. 

 

El Ple de la corporació, per majoria absoluta, acordà: 

 

PRIMER: Liquidar durant l’any 2021 tots els deutes que encara 

manté amb molts Ajuntaments de Catalunya. Revertint així les 

retallades cap al món local i la greu morositat en els 

pagaments de tot tipus de transferències de l’actual Govern de 

la Generalitat, i poder portar a terme el manteniment dels 

serveis essencials.  

 

SEGON: Augmentar en 200 milions d’euros els recursos provinents 

del Fons de Cooperació Local per sufragar els costos de les 

competències assumides pels Ajuntaments que no els hi són 

pròpies.  

 

 

 

 



 

 

 

 

TERCER: Aprovar de forma immediata un Pla de xoc econòmic i 

social pels ajuntaments per fer front a la reconstrucció, ja 

que han vist reduïts notablement els seus ingressos perquè des 

d’aquest municipi s’han aprovat mesures d’alliberament fiscal 

per a la seva ciutadania, i en especial cap als col·lectius més 

vulnerables per fer front a les conseqüències socials i 

econòmiques que ha comportat la pandèmia al nostre municipi. 

 

QUART: Crear un nou Fons de Rescat extraordinari per a la 

reconstrucció social i econòmica dotat amb 500 milions d’euros 

on els Ajuntaments siguin partícips i corresponsables del seu 

desenvolupament i gestió. És imprescindible que els municipis 

tinguin un paper rellevant en la recuperació econòmica i social 

del país.  

 

CINQUÈ: Complir l’acordat amb les entitats municipalistes, i 

revertir en les administracions locals el 85% de la recaptació 

de les sancions aplicades per les policies locals per 

l’incompliment de les mesures de seguretat relacionades amb la 

COVID19. 

 

SISÈ: Facilitar recursos econòmics als ajuntaments per fer 

front a l’aplicació de nous protocols de seguretat (que generen 

noves despeses no previstes) per reprendre la nova normalitat i 

reobrir serveis a la ciutadania (escoles bressol, centres 

escolars, instal·lacions esportives i de lleure, casals 

d'estiu, les platges). 

 

SETÈ: Establir un mecanisme per a coordinar, a través de la 

Comissió de Governs locals, els projectes que la Generalitat 

proposi presentar als Fons europeus de Reconstrucció “Next 

Generation”, per tal que els ajuntaments tinguin un paper que 

els hi pertoca tenint en compte que la incidència a les ciutats 

serà molt alta i caldrà tenir en compte les especificitat 

territorials. 

 

VUITÈ: Acompanyar als ens locals en la seva petició realitzada 

al Govern de l’Estat per tal que puguin participar en els fons 

europeus a través d’un percentatge de recursos que haurien de 

transferir-se directament als ajuntaments. 

 

NOVÈ: Revertir la decisió de re-assignar els fons FEDER a 

despesa sanitària derivada del coronavirus. 

 

DESÈ: Desplegar l'acord marc entre la Generalitat de Catalunya 

i els governs locals sobre l'establiment de mesures d'abordatge 

integral de la gestió de la pobresa energètica a Catalunya i 

creació i dotació d'un fons d'atenció solidària per a la 

pobresa energètica. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ONZÈ: A partir d’aquest moment, que totes les resolucions 

preses pel Govern de la Generalitat que afectin directament o 

indirectament la gestió econòmica dels Ajuntaments, vinguin 

acompanyades de recursos econòmics per fer-hi front. 

 

DOTZÈ: Que l’actuació municipal i les accions per afrontar la 

crisi es basin en el principi de coresponsabilitat, cooperació 

i col·laboració, entre el Govern de la Generalitat i 

l’Ajuntament. 

 

TRETZÈ: Traslladar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la 

Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya, a les 

Associacions empresarials i Sindicals, i a les associacions 

municipalistes de la FMC i l’AMC. 
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