
 

 
 

 

Hble. Sr. Miquel Sàmper 
Conseller d’Interior 
C/ Diputació, 355 
08009 Barcelona 

 
 
 
 
 

Benvolgut conseller, 
 
 

Ens adrecem a vostè per a mostrar-li la preocupació dels ens locals que representem per dos 
temes que vostè ja coneix i que voldríem que es poguessin resoldre a la major brevetat. 

D’una banda, el cobrament de les multes imposades per les policies locals en el marc dels primers 
mesos de la pandèmia. Després d’aconseguir un acord amb la conselleria per a rescabalar als 
Ajuntaments el 85 % de les multes imposades, hores d’ara aquest tema no s’ha resolt. No ens 
correspon a nosaltres determinar si la gestió correspon al Departament d’economia-que ens diu 
que ja va donar resposta afirmativa- o al Departament d’interior, però el cert és que vàrem 
generar una expectativa que no s’ha materialitzat. 

 

I de l’altra, us vàrem sol·licitar que el món local pugui participar en les decisions del PROCICAT. 
Sembla que podrem formar part del Consell Assessor, tot i que encara no se’ns ha comunicat 
oficialment ni se’ns ha convocat des de que se’ns va anunciar el passat 28 de gener. Però l’objectiu 
de la petició és que la veu municipalista, tècnica i institucional estigui present on es prenen les 
decisions en situacions tan dures com les que estem vivint i que des del passat mes de novembre 
que no tenim una reunió bilateral amb el Govern com les que veníem fent per abordar la temàtica 
de seguiment des de l’òptica municipalista. 

 

L’objectiu és doble. Primer, poder expressar el criteri, el coneixement i la sensibilitat de les 
persones que viuen en primera línia les conseqüències de les decisions. I també, 
coresponsabilitzar-nos al costat del Govern i davant dels nostres ciutadans de les decisions que 
s’ha de prendre en emergències globals com la que vivim actualment. És per això, que considerem 
fonamental la participació de tècnics en representació del món local en el Comitè Tècnic del 
PROCICAT, a més de la ja anunciada representació institucional en el Consell Assessor. 

 

Per a poder tractar d’aquests dos temes en profunditat, li demanem poder-nos reunir amb vostè 
com més aviat millor. 

 
 

Cordialment, 
 

Lluís Soler i Panisello Olga Arnau i Sanabra 
President Presidenta 

 
Barcelona, 23 de febrer de 2021 


