MOCIÓ PER UNA TRANSICIÓ A LA NORMALITAT DES DEL DIÀLEG I LA
COL·LABORACIÓ INSTITUCIONAL QUE PRESENTEN EL GRUP COMARCAL DEL PSC
OLIVELLA, JUNTS PER OLIVELLA I IXO
Vivim una situació excepcional. La pandèmia provocada per la COVID-19 ha desencadenat una
crisi sanitària, social, econòmica i humanitària que ha requerit implementar mesures d’emergència
en tots els àmbits i institucions, també per part del conjunt de ciutadans i ciutadanes de la nostre
comarca. Som davant d'un moment transcendent de la nostra història i hem d'estar a l'alçada,
des de la responsabilitat col·lectiva i individual i on no hi caben iniciatives aïllades.
Totes les accions han de ser globals, concertades i coordinades entre els diferents agents
institucionals, polítics, econòmics i socials del nostre país. El Consell Comarcal ha d´ajudar als
ajuntaments, que som l'Administració més propera a la ciutadania, la primera porta d'accés a les
seves necessitats, i som els que gestionem i executem la majoria de les decisions preses per
altres administracions. A hores d'ara, més que mai, és necessària una total coordinació, des de
la complicitat i la lleialtat institucionals.
Ens cal, per això, disposar d'instruments efectius per donar resposta a totes les situacions que
està generant aquesta crisi. Les diferents mesures adoptades pels ens locals amb escassos
recursos, esforç inesgotable i intel·ligència col·lectiva han de servir de referent per altres
administracions en l'actuació i l'abordatge de la pandèmia, la desescalada i la recuperació social
i econòmica, des del diàleg permanent i la coordinació i cooperació i no des de la confrontació
institucional. Precisament des dels municipis és on s'han teixit respostes unitàries a la pandèmia:
iniciatives solidàries, creatives, de voluntariat, xarxes comunitàries, i totes s'han alineat amb els
ens locals per superar l’emergència sanitària, atenent els contagis, cuidant i vetllant especialment
per les persones més vulnerables.
El passat 25 d'abril de 2020 el president del govern de l'Estat, Pedro Sanchez va informar que el
Consell de Ministres aprovarà el pla de desescalada de l'estat d'alarma decretat com a
conseqüència de la crisi de la COVID-19. El President Sánchez va anunciar que la desescalada
serà gradual, asimètrica i coordinada i que els ens locals tindran un paper decisiu en el procés de
transició a la normalitat. Paral·lelament el govern de la Generalitat ha aprovat el seu Pla de
transició del confinament, desconfinament gradual i nova normalitat.
En tots dos casos se situen com a fonamentals dos aspectes: les diferents velocitats del procés
de desescalada i la identificació de les àrees geogràfiques amb capacitats de preparació
adequades, amb situacions epidemiològiques i de risc homogènies que no tenen perquè ser
equivalents a les entitats territorials i institucionals. Els ens locals necessiten certeses i seguretat
en els passos de recuperació de la normalitat i l'existència de plans i programes de desescalada
diferents de les administracions genera inseguretat.
Per això més que mai ens cal i exigim una actuació concertada de totes les administracions en
aquesta nova etapa, volem compartir els reptes i participar efectivament en la presa de decisions
des del diàleg i l'acord. Cal que Ajuntaments, Consells Comarcals, Diputacions, Govern de la
Generalitat i Govern determinem conjuntament les línies estratègiques prioritàries en el procés
de desconfinament i en la construcció d'un nou futur.
En virtut d'aquestes consideracions, proposem al Ple l'adopció dels següents ACORDS :
1. Instar al Govern de l’Estat i als grups del Congrés dels Diputats a aprovar una modificació de
la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de
manera que l’article 12 d’aquesta llei, i per tant la regla de la despesa, no sigui d’aplicació per a
les corporacions locals durant l’exercici 2020 i 2021.
2. Instar el Govern de l'Estat a l'eliminació de la taxa de reposició que permetrà una eficaç
prestació dels serveis públics davant de l'existència de nombroses vacants a les plantilles i
l'envelliment de les mateixes.

3. Instar el govern de la Generalitat que ajudi als nostres ajuntaments amb l'aprovació d'un pla
de liquiditat extraordinari per als ens locals al marge dels Fons de Cooperació Local, destinat a la
recuperació social i econòmica dels municipis atenent a les seves particularitats: nombre de
població, col·lectius amb risc d’exclusió, impacte de l’emergència sanitària, destrucció de llocs de
treball, tancament de pimes, cooperatives o comerços locals.
4. Instar el Govern de Catalunya a l'aprovació d'un Pla de reconstrucció social i econòmica que
defineixi les inversions previstes i impulsi actuacions normatives, econòmiques i de tot tipus per
protegir els col·lectius vulnerables (en aquesta línia, i per donar resposta a les noves necessitats
cal que es replantegin els contractes-programa de manera immediata i sostinguda en el temps) i
impulsar sectors vitals les petites i mitjanes empreses, economia social o autònoms: nova Llei de
Governs i Finances Locals i una nova generació de plans de millora de barris que refonguin la
rehabilitació energètica i la inclusió social.
5. Reiterar el nostre compromís de posar-nos a disposició dels governs de la Generalitat i de
l’Estat, amb tota l’exigència i des de la lleialtat institucional, des del diàleg i la cooperació de les
actuacions a desenvolupar i els instem a crear els mecanismes de col·laboració permanent amb
el món local i comarcal evitant la confrontació i reforçant els canals de concertació i de
comunicació transparents.
6. Traslladar els presents acords a la presidència del govern de l'Estat i del Govern de la
Generalitat, als grups polítics del Congrés, Senat, Parlament Europeu i Parlament de Catalunya,
a la FEMP i a les entitats municipalistes de Catalunya.

