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Secretaria General

Maria Abarca Martínez, secretària general de l’Ajuntament de Gavà
CERTIFICO:
Que, pel Ple de l’Ajuntament en sessió Ordinària celebrada el dia 30 de juny de 2021, entre
d’altres, es va adoptar l’ACORD següent:
DECLARACIÓ POLÍTICA QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL PSC-CP PER
REQUERIR AL NOU GOVERN DE LA GENERALITAT RESOLGUI LES POLÍTIQUES
PÚBLIQUES I DEUTES PENDENTS AMB ELS MUNICIPIS I EL MÓN LOCAL, EL SEU
“DEUTE CIUTADÀ
La darrera dècada a Catalunya s’ha caracteritzat pel debilitament considerable de molts
serveis públics que depenen de la Generalitat, especialment a causa de les retallades
aplicades en matèria de salut, educació o inversions socials. Aquesta situació ha estat
nefasta per les persones treballadores, per alguns col·lectius com la joventut o la gent gran, i
en general per tothom qui pateix qualsevol situació de vulnerabilitat.
Davant del nou Govern de la Generalitat, des del Parlament de Catalunya però també des
del municipalisme ens correspon impulsar una nova etapa pel bé de tota la nostra ciutadania
en el marc del nostre autogovern.
Considerem que aquesta etapa s’haurà d’afrontar a través d’un marc polític útil i constructiu
a tots els nivells, basat en el rigor, el diàleg i la cooperació institucional, a partir dels
objectius fonamentals de servir a la ciutadania, superar la crisi sanitària, atendre
l’emergència social i reactivar i transformar l’economia, per modernitzar-la i fer-la més
competitiva, sostenible i equitativa.
Des d’aquest Ajuntament creiem que per fer-ho possible és molt necessari posar al dia i
solucionar totes aquelles qüestions pendents o incompliments que des del Govern de la
Generalitat calgui resoldre respecte al nostre municipi.
Un exemple és l’anomenat “deute ciutadà”, que mesura la manca de finançament que la
Generalitat ha anat acumulant respecte els equipaments municipals que havien d’estar
finançats per la Generalitat però que ha tingut de fer front aquest ajuntament per evitar el
seu tancament, i altres ens municipals via Consorcis legals compartits entre ambdues
administracions.
Per aquest motiu denunciem una vegada més les retallades i la greu morositat en els
pagaments de tota mena de transferències del actual Govern de la Generalitat, i on aquest
ajuntament –en molts casos per desistiment de funcions del Govern- ha d’actuar per
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mantenir els serveis essencials. I també per la manca de desenvolupament legislatiu de
caire eminentment municipalista per part de la Generalitat.
En quant a la gestió financera i econòmica, també hem vist com la Generalitat ha incomplert
compromisos de finançament vinculats a la gestió dels fons europeus FEDER. Això ens
preocupa en tant que suposa un precedent negatiu respecte als futurs Fons Europeus Next
Generation EU, de recuperació i resiliència.
També, en matèria d’habitatge, que és una competència exclusiva de la Generalitat
reconeguda per l’Estatut d’Autonomia, hem vist com el Govern es desentenia de la
construcció de noves promocions públiques.
Per altra part, encara hi ha pendent la reversió d’algunes retallades sanitàries en centres
d’atenció primària, així com la construcció de diversos equipaments compromesos per la
Generalitat, com Centres d’Atenció Primària o residències i centres de dia destinats a la gent
gran.
Per tot plegat, no sols des d’aquest ajuntament fem ressò d’aquest “deute ciutadà” per part
de la Generalitat sinó que volem recordar que el passat 16 de juliol de 2020 el Parlament de
Catalunya va aprovar i sol.licitar en una moció la resolució de la morositat del Govern
respecte al món local, com també les entitats municipals de la FCM i l’ACM en una
declaració conjunta, exigint el compliment del Govern cap aquests compromisos financers.
Durant aquesta dècada perduda per part del actual Govern de la Generalitat, també hem vist
com desapareixien les inversions dels Plans de la Llei de Barris, una de les grans polítiques
públiques amb les que la Generalitat va impulsar la dignificació i regeneració dels barris de
Catalunya, amb la col·laboració dels municipis, durant la primera dècada del segle XXI. És
necessari tornar a dotar econòmicament la Llei de Barris per tal que la Generalitat torni a
invertir als nostres barris amb més grau de degradació i vulnerabilitat social.
Restaurar el principi de confiança trencat amb les administracions locals i fer que el Govern
de la Generalitat actuï amb lleialtat i transparència davant els ajuntaments, evitant situacions
de desequilibris i greuges territorials.
Per aquest motiu reclamem la co-governaça municipal entre el món local i el seu Govern de
la Generalitat perquè és des de la cooperació i col.laboració institucionals entre
administracions catalanes que farem un país més just i equilibrat.
Una co-governança que fins a dia d’avui el govern de la Generalitat sempre ho ha exigit
portes enfora cap a l’Executiu de l’Estat, però cap als municipis de Catalunya mai l’ha aplicat
respecte ajuntaments i diputacions.
Per tant, cal recuperar i desplegar noves polítiques públiques pel món local que facin front
als principals reptes que la ciutadania necessita per viure, per treballar, i per gaudir en els
seus municipis: principalment amb mesures urgents per el foment de l’habitatge públic i la
rehabilitació, serveis socials per a llars amb situació de vulnerabilitat, més seguretat i
convivència per dignificar espais públics i esmenar la situació de dèficit de serveis i
equipaments municipals en que fins ara el Govern de la Generalitat no ha complert el que
estava pactat i reglat amb el municipalisme.
A més el govern de la Generalitat, tot i tenir majoria per aprovar el projecte de pressupost
per al 2020, hauria d’haver aprovat decrets llei que el modifiquessin per fer front així a les
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conseqüències de la crisi causada per la Covid, tal com els ajuntaments si que vam fer al
modificar els seus pressupostos locals, i adaptar-los a la nova realitat.
Per tot això des del Grup Municipal Socialista, proposem els següents acords per tal que
siguin aprovats pel ple de l’Ajuntament:
1. Instar al Govern de la Generalitat que es pacti amb aquest ajuntament un calendari
immediat de pagament del “deute ciutadà” acumulat per la Generalitat amb aquest
municipi.
2. Instar al Govern de la Generalitat en el marc de l’actual emergència sanitària que es
reverteixin les retallades en sanitat i els seus serveis de primària pendents en el
nostre municipi com les urgències nocturnes i la farmàcia de guàrdia, per exemple.
3. Instar al Govern de la Generalitat compleixi amb els compromisos pactats i pendents
per la construcció del CAP 3 de Gavà.
4. Instar al Govern de la Generalitat a crear un Fons Català extraordinari per a la
reconstrucció social i econòmica perquè contempli com a mínim 300 Milions d’euros,
per als Ajuntaments per tal dotar-los de més capacitat financera per poder assolir
una recuperació més justa de l'actual crisi sanitària, econòmica i social.
5. Instar al Govern de la Generalitat per incrementar recursos addicionals per a un nou
Fons de Cooperació Local destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l'actual
no respon a les urgències que viuen els municipis per fer front a més capacitat de
gestió i recursos pels ajuntaments.
6. Instar al Govern de la Generalitat s’impulsi una política pública d’habitatge que sigui
ajustada a les necessitats del nostre municipi, per a l’impuls a la construcció de
noves promocions d’habitatge públic, en especial en règim de lloguer.
7. Instar al Govern de la Generalitat dotar econòmicament la Llei de Barris, per tal de
recuperar la inversió de la Generalitat en aquells barris del nostre municipi amb més
necessitat de regeneració social i urbana.
8. Instar al Govern de la Generalitat a implicar i pactar amb les Diputacions i entitats
municipalistes establint un mecanisme de co-governança local de repartiment i gestió
dels nous fons de recuperació europeus extraordinaris Next Generation-EU per
garantir que els municipis rebrem el finançament adequat per assolir una justa i
equilibrada reconstrucció sanitària, social i econòmica al territori.
9. Instar al Govern de la Generalitat a dotar de més recursos als ajuntaments, per mitjà
del retorn dels fons FEDER que la Generalitat de Catalunya va retirar a les
corporacions locals, a les universitats i als centres de recerca per l’any 2020.
10. Instar al Govern de la Generalitat a elaborar la proposta de Llei de Governs i
Finançament Local de Catalunya, tal coma li mandata el nostre Estatut d’Autonomia.
11. Traslladar aquests acords al President del Govern de la Generalitat, a la Mesa del
Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM, i a les entitats i
associacions veïnals, socials, culturals, esportives, sindicals, comercials i
empresarials del nostre municipi.
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Resultat votació: Aprovada per majoria absoluta amb els vots favorables dels regidors/es
dels grups municipals del PSC, Cs, PODEMOS i PP, cap vot en contra i l’abstenció d’ERC i
JUNTS.
I, perquè consti, expedeixo aquest certificat, amb el vistiplau del tinent d'alcalde de l'Àmbit
de Nova Governança i Serveis Generals.
Gavà, a data de la signatura digital
Vist i plau

Secretària general
MARIA EUGENIA ABARCA MARTINEZ
1 de juliol del 2021
14:30:17

Tinent d'alcalde de l'Àmbit de Nova
Governança i Serveis Generals
JORDI TORT REINA
2 de juliol del 2021
9:14:50
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