
RESOLUCIÓ SOBRE FINANÇAMENT LOCAL 

Les ciutats i pobles de Catalunya, de la ma del municipalisme progressista han estat i 
seguiran sent, motor de progrés del país. 

Els ajuntaments som agents actiu del canvi i la transformació i volem desenvolupar 
totes les oportunitats que tenim amb ambició i rigor i sempre al servei dels ciutadans.  

Volem contribuir a la gestió d’un nou model de creixement econòmic que es sustenti 
en la innovació, la indústria i el coneixement i que de forma esglaonada substitueixi el 
pes que el sector immobiliari a tingut a l’economia catalana i espanyola. 

No podem oblidar que a l’any 2003 la inversió de la Generalitat en els ens locals era de 
371 milions d’euros, i des de l’arribada dels governs de l’entesa aquest import ha 
augmentat el 2009 fins a 1.038 milions. I tampoc oblidem els 1.276 milions d’euros que el 
Govern d’Espanya ha invertit en els Fons d’Inversió Local 2009 per als ajuntaments 
catalans, i que han significat 60.000 llocs de treball.  

També valorem l’esforç de la Generalitat per a que la inversió en els ens locals pel 2010 
no disminueixi, amb un increment del 3% en el pressupost, i l’aposta pels ajuntaments 
per incloure partides extraordinàries per incrementar els recursos destinats a formació i 
polítiques actives d’ocupació, millora dels menjadors escolars o dotacions per 
col·laboració amb els ajuntaments en relació a emergències de tipus social.  

Però a dia d’avui, els ajuntaments de Catalunya hem arribat a una situació financera 
límit. A la tradicional manca d’ingressos propis s’han afegit les conseqüències de 
l’actual situació econòmica, el generalitzat descens de l’activitat econòmica i la 
disminució de les transferències de recursos als ajuntaments per part de l’estat. 

És una situació agrejada pel cost econòmic que ha suposat la continua assumpció de 
competències que no són pròpies però a les que els ajuntament han hagut de fer front 
d’acord a les noves legislacions aprovades pels parlaments de l’Estat i de Catalunya. 

A aquestes circumstancies s’ha d’afegir que, en els darrers temps s’han multiplicat les 
demandes socials i els ajuntaments ens hem vist obligats a detreure recursos per a fer 
front a aquestes demandes, recursos que, en altres circumstancies, anirien destinats a 
la inversió o a altres serveis i necessitats. 

Tot això ens porta a una practica situació d’ofegament econòmic i en la que molts 
ajuntaments es troben en greus dificultats per a tancar els seus pressupostos. 

 

Davant d’aquesta situació, els socialistes catalans proposem: 

1. Cal definir un model de participació en els ingressos de la Generalitat de 
Catalunya com a instrument que contribueixi a la suficiència financera dels ens 
locals. En aquest sentit, aplaudim la iniciativa del Govern de constituir una 
comissió mixta per desenvolupar un model de finances locals, en el que s’ha 
d’incloure l’elaboració d’una nova llei d’hisendes locals i la millora de les 
transferències incondicionades. 

 



2. Demanar als Governs d’Espanya i Catalunya una avaluació de la despesa 
supletòria (competències impròpies) dels ajuntaments, i la elaboració d’un 
calendari de finançament d’aquesta despesa, tal i com s’ha compromès la 
Conselleria d’Economia i Finances de la Generalitat.  

 
3. Instar als governs d’Espanya i de Catalunya per a que elaborin i modifiquin la 

legislació necessària per a establir un nou model de finances locals. 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 


