
 
 

 

 

 

Hble. Sra. Meritxell Budó  

Consellera de la Presidència 

 

Benvolguda Consellera, 

El 3 de juny de 2020 i el proppassat 29 de setembre, us vàrem enviar dues cartes per 

palesar la preocupació del món local per la manca de recursos per assumir els efectes 

de la pandèmia i per a rescabalar l’increment de les despeses que han generat les 

mesures per a fer-hi front. 

Com molt bé recordareu, el Govern va ser amatent en aquestes reivindicacions i en data 

6 de novembre, les entitats municipalistes ens vàrem poder reunir amb el Vicepresident 

del Govern i amb vostè mateixa com a Consellera de la Presidència, on se’ns va 

comunicar el pagament d’un fons local extraordinari incondicionat de 120 milions. A 

l’ensems, a la reunió us vàreu comprometre a revisar a l’alça aquesta quantitat per al 

2021 i, a la vegada, a valorar a part la quantificació i pagament de les despeses que els 

ens locals estem assumint per noves competències, serveis impropis o noves obligacions 

derivades del Covid-19.  

Malauradament, la pandèmia segueix produint efectes negatius tant a nivell de salut 

com a nivell socioeconòmic i l’impacte  en els ens locals, no para d’augmentar. Amb la  

finalitat de tenir una valoració acurada d’aquest impacte, des de l’entitat que presideixo, 

hem elaborat un estudi, on han participat més de 150 Ajuntaments, per objectivar 

aquest cost. D’una manera molt resumida, la conclusió és que l’impacte fins al mes de 

desembre el podem quantificar en 68 euros per habitant de mitjana.  

Li explico tots aquests antecedents per recordar el compromís de quantificar i rescabalar 

l’impacte de les mesures que es prenen des del Govern i que afecten econòmicament 

als Ajuntaments. En concret, en el àmbit de les seves competències, recentment es va 

dictar una resolució dotada amb 25 milions d’euros, per ajudar al sector esportiu pels 

efectes dels successius tancaments i, ahir mateix, se’ns va anunciar una de nova de 15 

milions pels efectes del nou tancament de les instal·lacions esportives anunciat per als 

propers dies. 

Demanem que els ens locals es puguin beneficiar de tots els ajuts que es vagin resolent 

si en són afectats directes. En el cas concret de l’esport, com molt bé coneix, sigui en 

gestió directa o indirecta, l’efecte del tancament o restriccions en l’ús d’instal·lacions 

municipals genera unes despeses sobrevingudes o ordinàries a les quals s’ha de 

continuar fent front, amb una previsió d’ingressos que no es produeix. En aquest 



 
 

context, els Ajuntaments que presten un servei públic en l’àmbit esportiu equiparable 

al propi servei que es presta de forma privada, no s’entén que tinguin un tractament 

diferenciat i discriminatori.  

Tanmateix,  cal recordar que  el Fons extraordinari i incondicionat que es va aprovar no 

era per cobrir aquestes despeses i, encara que ho fos, amb les quantitats de cost  per 

habitant que abans li he citat, es quedaria molt lluny del que en realitat ens cal als ens 

locals. 

És per tot això que li demano que el Govern contempli l’accés dels ens locals a qualsevol 

convocatòria d’ajuts que els hi afecti i d’aquesta manera rebaixar l’impacte de la covid-

19 en les finances locals. 

En la confiança que podreu atendre la nostra petició, rebeu una cordial salutació. 

 

Atentament, 

 

 

 

Lluís Soler i Panisello  

President de l’ACM 

Barcelona, 5 de gener de 2020. 

 

 

 


