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Benvolguda consellera,

Tal com havíem acordat, es va crear una comissió de coordinació tècnica de la
Generalitat de Catalunya amb el Món Local per conèixer i revisar els plans de
desconfinament que elaboren les diferents àrees de la Generalitat amb afectació
per als municipis del nostre país, abans que es presentin al Comitè Tècnic del
Pla PROCICAT per a emergències associades a malalties transmissibles
emergents amb potencial alt risc.

L’existència d’aquesta comissió de coordinació és positiva en la mesura que ens
permet conèixer i fer aportacions a uns documents que han de condicionar
l’operativa dels ens locals durant els propers mesos, però des de la seva creació
hem observat algunes disfuncions que obliguen a fer-ne un replantejament.
Aquesta reflexió resulta especialment pertinent per evitar que aquestes
disfuncions també afectin el funcionament de les reunions de la Comissió
Bilateral entre Generalitat i Món Local que ara s’estan preparant.

En primer lloc, ens hem trobat amb documents que, tot i la seva transcendència
per a les administracions locals, s’han lliurat a la comissió amb menys de 24
hores d’antelació a la reunió en què s’havien d’avaluar, fent pràcticament
impossible la recopilació d’aportacions per a la seva millora i adaptació a les
necessitats dels municipis. El pas per la comissió de coordinació tècnica amb el
Món Local no és un tràmit purament formal, ja que en certa mesura en vincula
les entitats participants. Per aquest motiu, quan un document sigui lliurat amb
menys de 48 hores d’antelació, no es podrà considerar que s’estigui consensuant
amb els representants dels ens locals.

En segon lloc, és obvi que els plans de desconfinament comporten costos
econòmics addicionals per als ajuntaments. Els plans sectorials de
desconfinament són incomplets si no incorporen un estudi del seu impacte
econòmic. Entenem que no podem donar el vistiplau a cap nou pla si no inclou
una estimació dels costos que comportarà l’adopció de les mesures que s’hi
preveuen, en especial per als ens locals. Només així es podrà fer una valoració
real del pla en tota la seva extensió.

En definitiva, la implementació de les mesures de desconfinament implica un
increment de les despeses i l’assumpció de noves responsabilitats que no poden
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recaure exclusivament sobre els ens locals; cal que el Govern de Catalunya es
corresponsabilitzi amb els governs locals en el finançament i l’aplicació dels
plans i de les mesures de flexibilització del confinament fins a assolir una situació
de plena normalitat. És del tot necessari que la Generalitat estableixi mesures
econòmiques de caràcter compensatori per a tots els ens locals que han de fer
un sobreesforç per aplicar els plans de desconfinament aprovats.

Atentament,
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