Hble. Sr. Pere Aragonès i Garcia
Vicepresident del Govern de Catalunya

Benvolgut vicepresident,
Com molt bé coneixeu, la crisi del Covid-19 està posant a prova la capacitat de resposta de la
nostra societat i de les nostres administracions davant una pandèmia sense precedents. Els
ens locals som els qui tenim la primera responsabilitat davant la ciutadania, per la nostra
proximitat i també per al coneixement de les necessitats de les nostres comunitats. En
aquests gairebé tres mesos que portem des de l’inici de l’estat d’alarma, hem hagut de fer
front a situacions que sorgeixen de les necessitats de la nostra ciutadania i de la nova
regulació que des de les diferents administracions s’ha anat dictant per establir les mesures
preventives que s’escauen en cada moment.
Els ajuntaments estem assumint serveis i competències que no ens són pròpies a
conseqüència de la nova situació i estem prenent decisions en l’àmbit social i econòmic per
donar respostes tant a les persones que més estan patint la crisi com al teixit econòmic que
necessita una ràpida reactivació. És per aquest motiu que em dirigeixo a vostè, en la meva
condició de president de l’entitat municipalista que agrupa més ens locals associats al nostre
país, per a demanar-li que s’accelerin els mecanismes per donar liquiditat als ens locals per
poder assumir totes aquestes obligacions.
Com a entitat municipalista, estem concertant amb les diferents administracions, també amb
el Govern de la Generalitat, nous recursos, finançament i modificacions legislatives que
permetin més agilitat i millor dotació pressupostària de cara als propers mesos i anys. Però
ens calen també mesures immediates, especialment per disposar d’aquells recursos que ja
ens corresponen i que no arriben amb la prestesa desitjada. Em refereixo al Fons de
Cooperació Local. A finals del mes de març, ja fa més de dos mesos, el Govern de la
Generalitat va anunciar que avançaria immediatament i dintre del mes d’abril el 50% d’aquest
fons incondicionat per als ens locals. Hores d’ara, no se n’ha rebut cap quantitat.
És urgent poder disposar d’aquest fons, ja que arriba a tots els ens locals i és estructural per
assumir la liquiditat de les finances dels Ajuntaments, Consells Comarcals i Entitat Municipals
Descentralitzades de Catalunya. El món local català està assumint en tot moment les
responsabilitats que li són pròpies i d’altres que vénen a conseqüència de la crisi, per això ens
cal que se’ns transfereixi la totalitat del fons de cooperació local. Al marge de cercar vies de
finançament per les noves necessitats i per l’assumpció de competències impròpies, hem de
donar credibilitat i seguretat al sistema i especialment als qui estan gestionant la crisi des de
la proximitat, complint en primer terme aquelles obligacions que ens són pròpies.

És per a tot això que li demano, en la seva condició de vicepresident del Govern i conseller
d’Economia i Hisenda, que faci tot el possible perquè es pagui de manera immediata el Fons
de Cooperació Local en la seva totalitat en els propers dies.
Cordialment,

Lluís Soler i Panisello
President de l’ACM
Barcelona, 4 de juny de 2020

