MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTSXCAT per reclamar la creació d'un òrgan
independent per donar suport en el paper actiu dels municipis en la captació i
gestió dels fons Europeus de Recuperació Next Generation EU
Els Fons Europeus són una eina indispensable per poder millorar els municipis
catalans, i ara també per ajudar a superar l'actual crisi que vivim. La Comissió Europea
va reaccionar a la crisi econòmica i social que ha generat la pandèmia provocada per
la COVID19, creant el Next Generation EU que constarà de 750.000 milions d'euros
finançats a través dels mercats internacionals, i també amb el Marc Financer
Plurianual 2021-2027, que estarà dotat amb més de 1.000 milions d'euros. Next
Generation EU preveu un mecanisme de recuperació i resiliència compost en part per
préstecs i en part per subvencions no reemborsables. D'aquests no reemborsables a
Espanya li corresponen 72.000 milions d'euros. El Govern estatal va presentar un Pla
de Recuperació, Transformació i Resiliència el passat dia 7 d'octubre per guiar
l'execució d'aquests diners. Aquest Pla està basat en l'agenda 2030, els 17 Objectius
de Desenvolupament Sostenible de l’ONU i l'agenda del Canvi Climàtic, i s'estructura
en quatre àmbits: Transició ecològica, Transformació digital, Igualtat de gènere i
Cohesió social. No podem oblidar que cal seguir optant als altres Fons Europeu ja
existents. La Comissió Europea ha fixat cinc prioritats d'inversió, àmbits en els quals la
UE pot fer una major aportació, per impulsar les inversions en el septenni 2021-2027,
que són els següents:
1 - Una Europa més intel·ligent, mitjançant la innovació, la digitalització, la
transformació econòmica i el suport a les petites i mitjanes empreses.
2 - Una Europa més ecològica i lliure de carboni, que apliqui l'Acord de París i
inverteixi en transició energètica, energies renovables i la lluita contra el canvi climàtic.
3 - Una Europa més connectada, amb un transport estratègic i xarxes digitals.
4 - Una Europa més social, que faci realitat el pilar europeu de drets socials i que doni
suport a l’ocupació de qualitat, l'educació, les capacitats educatives i professionals, la
inclusió social i la igualtat d'accés a l'assistència sanitària.
5 - Una Europa més propera als ciutadans, que doni suport a estratègies de
creixement de gestió local i que contribueixi a un desenvolupament urbà sostenible a
tota la UE.
Les inversions en desenvolupament regional se centraran especialment en els
objectius 1 i 2. Entre el 65% i el 85% dels recursos de FEDER i del Fons de Cohesió
s'assignaran a aquestes prioritats, en funció de la riquesa relativa dels Estats
membres.
Tot i que aquest septenni 21-27 té un enfocament més adaptat al desenvolupament
regional, la política de cohesió segueix invertint en totes les regions en funció de les
mateixes tres categories de regions (menys desenvolupades, en transició o més
desenvolupades). El mètode d'assignació dels fons segueix tenint en compte, en gran
mesura, el PIB per càpita. També és cert que s'afegeixen nous criteris (atur juvenil,
nivells educatius baixos, canvi climàtic i acollida i integració d'immigrants), per reflectir
millor la realitat sobre el terreny. Així doncs, la política de cohesió segueix donant
suport a les estratègies de desenvolupament de gestió local i apoderant els ens locals

en la gestió dels fons. També es potencia la dimensió urbana de la política de cohesió,
amb el 6% de FEDER dedicat al desenvolupament urbà sostenible, i un nou programa
de creació de capacitats i establiment de xarxes destinat a les autoritats urbanes, la
Iniciativa Urbana Europea. A l'anterior septenni, el govern català va dissenyar una
estratègia pròpia (ECAT2020) i la RIS3CAT va definir les polítiques en aquest àmbit,
però la Generalitat no ha impulsat cap eina que ajudi als municipis a presentar bons
projectes i poder gestionar-los. Els governs locals són l'administració més propera a la
ciutadania, que coneix les necessitats i les problemàtiques tant de les persones, de les
empreses com del territori.
Malgrat aquest enfocament més regional i local, les poblacions amb pocs habitants
tenen moltes dificultats per accedir a Fons Europeus. Tenen una manca important de
recursos econòmics i humans per poder elaborar bons projectes, presentar-los i
gestionar-los. També pateixen una manca de formació i coneixements. Aquest fet, per
si sol, ja és un gran impediment per complir els requisits requerits per les normatives
dels propis Fons Europeus (sempre cal justificar que es podrà gestionar degudament
tant el projecte com els fons rebuts), a més a més els impossibilita liderar cap projecte.
La gran tasca realitzada pels governs locals ha fet que els efectes de la pandèmia no
fossin més greus del que ja són. Aquesta tasca es veu recolzada per les
recomanacions de la Comissió Europea, anunciant la suspensió de l'aplicació de les
regles fiscals per als exercicis 2020 i 2021, possibilitant l'ús de romanents i superàvits
dels ajuntaments sense limitació de destí. Cal destacar que dels 947 municipis que té
Catalunya la majoria (736) són de 5000 o menys habitants: 336 de menys de 500
habitants, 258 d'entre 500 i 2000 habitants, 142 d'entre 2000 i 5000 habitants.
Destacar que tan sols 23 municipis catalans tenen més de 50.000 habitants.
A més a més, la UE ha creat aquests fons per tal que s’impulsi la nova economia i els
sectors econòmics i més endarrerits es recuperin. De fet, a la UE li preocupa la
diferència en nombre d’empreses entre Europa i els estats Units i la Xina. La seva
voluntat és impulsar la creació i la competitivitat d’empreses europees. Els territoris
amb poques empreses són més pobres i amb menys futur. I al darrere de les
empreses hi ha el benestar de les persones.
És per totes les dificultats exposades, que experimenten els governs locals de
municipis amb poca població, a l'hora de captar recursos de Fons Europeus, per la
tasca de proximitat i cohesió social que desenvolupen, per la importància que això
pren en els moments que estem vivint actualment, i per trobar-nos davant la
mobilització de recursos econòmics més important que ha fet la UE, que sol·licitem al
Ple de l’Ajuntament de Torelló, l'adopció dels següents acords:
D’acord amb tot això exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els
següents acords:
Primer.- Sol·licitar al govern de la Generalitat de Catalunya que, s'impulsi la creació
d'un òrgan independent amb l'afany de transparència, que: 1-Reculli les propostes i
demandes del món local, per tal de saber quins projectes es volen impulsar arreu del
territori de Catalunya, explorant la possibilitat d'agrupar-los, i de tramitar-ne el màxim
nombre possible en forma de qualsevol tipus de Fons Europeus. 2- Ajudi o, si s'escau,
realitzi i tramiti aquells projectes que els governs locals no puguin assumir. 3- En cas

que un projecte sigui adjudicat, i si el municipi ho necessita, fer-ne el seguiment,
assessorament i coordinació de la realització.
Segon.Sol·licitar al Govern d'Espanya l'assignació directa dels Fons Europeus
assignats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que no passi per la tutela
de les Comunitats Autònomes.
Tercer.- Sol·licitar a la Generalitat de Catalunya que, la part dels Fons de
Recuperació Next Generation EU que gestionarà directament des de la CORECO
s'inclogui un organisme permanent de gestió i revisió municipal, o bé es constitueixi
una taula de coordinació amb el món municipal, on els governs locals hi tinguin veu i
vot, per conèixer i valorar tots els projectes d'inversió per Catalunya i pel teixit
empresarial català abans que siguin presentats, i fer-ne el seguiment de l'execució un
cop s'hagin aprovat.
Quart.- Traslladar aquest acord al Govern de la Generalitat, als grups polítics del
Parlament de Catalunya, perquè en faci el seu seguiment i rendició de comptes, i als
grups polítics del Congrés dels Diputats i al Govern d'Espanya.

