
RESOLUCIÓ “GESTIÓ DE LA CRISI PELS GOVERNS LOCALS” 

Els problemes de finançament que pateixen els ajuntaments són força estructurals, i es 
venen arrossegant des de l’inici de la democràcia. Ara, a causa del descens de 
l’activitat econòmica, els ajuntaments han vist com també disminueixen els seus 
ingressos, tant propis com pel que fa a les transferències de l’Estat. Però, 
paral·lelament, les demandes de serveis a les persones augmenten, i la responsabilitat 
dels ajuntaments per mantenir la cohesió social es veu condicionada per la 
disponibilitat d’uns recursos que no arriben, i unes demandes creixents per part de la 
societat que no es poden desatendre. 

En aquest sentit, cal destacar l’esforç dut a terme pels ajuntaments catalans que, tot i 
les dificultats han fet grans esforços per seguir mantenint la prestació de determinats 
serveis. S’ha detectat un increment generalitzat, principalment a les zones industrials, 
de les demandes d’assistència, especialment per part de persones i famílies que mai 
n’havien fet ús. Entre les demandes principals es trobaven aspectes com la cobertura 
de les despeses d’alimentació, el pagament del lloguer i les hipoteques de l’habitatge, 
i els subministraments com l’aigua, la llum o el gas, l’accés a beques escolars per a llars 
d’infants o el pagament de bolquers, entre d’altres.  

Davant d’aquestes situacions, i donat que els ajuntaments han hagut de fer 
reajustaments en les seves despeses, els equilibris i els esforços s’han centrat en 
mantenir, en la mesura del possible, tot allò que tingui a veure amb els serveis a les 
persones. De fet, en aquest replantejament que els ajuntaments han fet de les seves 
polítiques, no només no han abandonat la prestació de serveis a les persones sinó que, 
en molts casos, les partides s’han vist augmentades.  

És evident que, en aquesta tasca de preservació de la cohesió social, els ajuntaments 
han gaudit de la col·laboració de la resta d’administracions. Mentre el nou model de 
finançament local no arriba, mesures com l’aprovació del FEIL han donat oxigen als 
consistoris i, també, han permès als ens locals exercir d’actors responsables en la 
reactivació de l’economia, generant ocupació, i millorant els serveis i les 
infraestructures dels pobles i ciutats. Al mateix temps, la Generalitat també ha 
canalitzat accions davant la crisi a través dels ajuntaments.  

De cara al futur, i mentre s’inicien els converses per a un nou model de finançament 
local, el suport tant de l’Estat com de la Generalitat segueix vigent. Així ho demostra 
l’aprovació del nou FEIL per al 2010, que aquest cop centra els esforços d’inversió en 
l’ocupació i la sostenibilitat local. A més, tal i com reclamaven les entitats 
municipalistes, el fons estatal preveu que els ajuntaments puguin utilitzar el 20% per 
cobrir despesa corrent. 

D’altra banda, el Govern de la Generalitat s’ha compromès a incrementar el Fons de 
Cooperació Municipal de la Generalitat per a l’any 2010 en un 3 % i també a incloure 
en els pressupostos del 2010 partides extraordinàries per tal d’incrementar els recursos 
destinats a formació i polítiques actives d’ocupació, millora dels menjadors escolars o 
dotacions per a la col·laboració amb els ajuntaments en relació a emergències de 
tipus social. A més, l’Institut Català de Finances establirà una línia específica de crèdit 
destinada al finançament d’actuacions municipals amb el tipus d’interès bonificat, 
amb un diferencial en relació a l’euríbor. També, i complint amb una petició històrica 
del municipalisme, el Govern de la Generalitat s’ha compromès a avaluar la despesa 



supletòria (competències impròpies) dels ajuntaments i a elaborar un calendari de 
finançament d’aquesta despesa. Per últim, es constituirà una comissió mixta amb 
l’objectiu de preparar el desenvolupament del model de finances locals previst en 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, en el que s’ha d’incloure l’elaboració d’una nova 
llei d’hisendes locals i la millora de les transferències incondicionades. 

Davant d’aquest esforç i bona predisposició, tant del Govern de l’Estat com del 
Govern de la Generalitat, per facilitar ingressos als municipis, acordem: 

1. Instar a les administracions a que en aquests moments de crisi econòmica, en 
que moltes famílies estan patint dificultats i en que molts ciutadans i ciutadanes 
es troben en risc d’exclusió social, reforcin, en la mesura de les seves 
possibilitats, les actuacions  destinades a aquests col·lectius. 

2. Reivindicar el nostre paper com a agents actius en la lluita contra la crisi i al 
servei de la creació de nova ocupació.  

3. Liderar des dels ajuntaments i des del sector públic els esforços i les estratègies 
per fer front a la crisi en un moment en que el sector privat dóna mostres 
evidents de feblesa. 

4. Treballar activament en la construcció d’un nou model de creixement 
econòmic basat en els sectors emergents, en la innovació i en la creativitat, 
alhora que, fer un esforç per adaptar els sectors madurs a les condicions de 
l’economia globalitzada. 

5. Continuar treballant amb els agents socials i econòmics (sindicats i patronal) en 
l’elaboració de pactes locals per l’ocupació.  

6. Tirar endavant polítiques actives adreçades a les persones aturades, com plans 
d’inserció laboral i formació, plans per a nous aturats, i programes de 
capacitació i foment de les competències personals,  quan sigui possible en el 
marc dels pactes locals per l’ocupació. 

7. Treballar en el recolzament d’aquelles persones amb talent i noves idees que 
decideixen tirar endavant un nou projecte empresarial als municipis. 

8. Continuar treballant amb les entitats i associacions de l’àmbit social per 
respondre, des de la proximitat i la feina compartida, a les situacions d’aquelles 
persones i famílies especialment afectades per la crisi. 

9. Continuar transformant els municipis, dotant-los de les infraestructures i serveis 
adients, per tal d’assegurar el seu lideratge i competitivitat en la sortida de la 
crisi. 

 
 

 

 


