
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Molt Honorable Sr. Quim Torra i Pla 
President de la Generalitat de Catalunya 
 
 
 
Benvolgut president, 
 
 
En la darrera reunió entre els representants dels ens locals i el Govern de la Generalitat 
celebrada el passat dijous dia de 11 de juny vaig voler traslladar-vos les principals qüestions 
d’interès comú que en aquests moments són motiu de preocupació per als ens locals. En no 
poder desenvolupar els diferents temes d’una manera adequada per manca de temps tal i 
com em va fer notar la consellera de presidència, li envio la present carta per a concretar 
d’una manera sintètica aquelles qüestions més rellevants que tenim pendent de resoldre. 
 
La primera mesura és competència del Govern de l’Estat, però ens cal que ho continuï 
reclamant el Govern de la Generalitat, al costat del municipalisme, i que ho assumeixi com 
una reivindicació pròpia. Es tracta d’aconseguir mobilitzar els estalvis propis dels ens locals, 
tant els que vinguin del superàvit de l’any 2019 com aquells que s’han acumulat amb els 
romanents de set anys seguits de liquidacions positives. 
 
La segona mesura que li proposem és la creació d’un Fons Incondicionat Extraordinari per als 
ens locals per a poder afrontar amb garanties la reactivació socioeconòmica de les nostres 
viles i ciutats. Els nous recursos provinents de les mesures a nivell estatal i europeu és lògic 
que arribin a l’àmbit local, que com molt bé coneixeu, és on millor podem afrontar des de la 
proximitat i el coneixement la resposta a la crisi. 
 
També em permeto recordar-vos la importància de disposar de la liquidat dels recursos ja 
compromesos. En aquest sentit, ens cal disposar del Fons de Cooperació Local d’enguany, en 
la seva totalitat i, per tant, que es faci immediatament el pagament, tal i com es va anunciar. 
També hi ha pendent de pagament les subvencions de les llars d’infants, escoles de música i 
les dels aiguats de 2018, així com dels anomenats DANA i GLÒRIA. 
 
Un altre àmbit que angoixa els nostres ajuntaments i que requereix d’un compromís explícit 
de la Generalitat és el FEDER. D’una banda, s’ha reclamat insistentment una flexibilització dels 
terminis per a l’execució dels programes que s’estan executant. I, per altra banda, que es 
compleixin íntegrament les provisions pressupostàries a programes que tenen pendent 
l’assignació del projecte, com a mesura de reactivació econòmica ja compromesa.  
 
 



 
 

 
 
En aquesta mateixa línia, els consistoris esperem una ràpida resolució de la convocatòria del 
PUOSC per a poder iniciar els projectes sol·licitats i que s’han endarrerit per la suspensió de 
terminis decretada pel Covid-19. 
 
Per afrontar els mesos i anys que venen, s’estan prenent mesures tan conjunturals com 
estructurals a nivell de l’administració de l’Estat i de la Generalitat que comporten noves 
obligacions no previstes des d’un punt de vista pressupostari pels ajuntaments. Som 
conscients que cal assumir-les, però us demanem que cada nova mesura que impliqui un 
impacte en els ens locals, incorpori l’avaluació econòmica i que, en el seu moment, s’articulin 
els mecanismes compensatoris que pertoqui per tal de poder-nos rescabalar de serveis i 
competències que no ens són pròpies, no tenen un finançament associat i posen en perill la 
suficiència financera de la hisenda local. 
 
Espero que podem tractar tots aquests temes properament en les reunions bilaterals entre 
els Ens locals i el Govern de la Generalitat, tal i com vàreu anunciar en el seu moment, amb el 
convenciment que l’actuació conjunta de les dues administracions aconseguirà fer front a una 
de les situacions més excepcionals que ha viscut mai el nostre país. 
 
Resto a la vostra disposició. 
 
Cordialment, 
 
 
 
 
 
Lluís Soler i Panisello 
President de l’ACM 
 
Barcelona, 15 de juny de 2020 
 
 
 


