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-Moció que presenta el grup municipal Ciutadans per a reclamar que les entitats
locals puguin disposar d’un mínim del 10% dels fons de recuperació procedents
de la Unió Europea.
El passat dia 25 d'octubre de 2020, el President del Govern d'Espanya, Pedro
Sánchez, es va comprometre en el marc de la 23a Conferencia de Presidents
Autonòmics, assegurant que un 40% dels fons de recuperació procedents de la Unió
Europea serien gestionats directament per les Comunitats Autònomes i un 10% per les
entitats locals, tot això, davant la presencia de la Presidenta de la Comissió Europea,
Ursula Van Der Leyen.
Els fons europeus ens ofereixen una oportunitat que no podem malgastar, però en cap
cas poden convertir-se en una despesa sense cap control per part de les
administracions. El reglament aprovat per la Unió Europea per a la gestió d'aquests
fons inclou condicions molt taxades per al destí de les inversions i condiciona la seva
percepció al fet que existeixin reformes que compleixin amb les recomanacions del
Semestre Europeu, com ara que els fons siguin destinats preferentment a projectes
vinculats amb la digitalització i la transició ecològica, per a promoure la transformació
del model productiu actual.
Mitjançant el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre de mesures urgents per a la
modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, el govern d'Espanya part d'una premissa que no s'ajusta a
l'esperit del Fons de Recuperació i Resiliéncia, en el qual l'Administració Pública no ha
de ser protagonista, sinó un simple agent habilitador i facilitador de les accions que
requereix la nostra societat i economia, sense tenir en compte la necessària rendició
de comptes i amb una més que preocupant falta de transparència en la gestió
d'aquests fons.
És necessari apostar per una eliminació de barreres burocràtiques i l'agilitació
dels processos administratius vinculats a la gestió dels fons europeus
"Next
Generation", actualment bloquejada perquè el Govern d'Espanya decideix de
manera autònoma i sense rendició de comptes el destí de les inversions que seran
finançades amb aquests fons.
És necessari reforçar els mecanismes de control, d'avaluació, selecció i fiscalització
dels projectes. Els fons europeus han de repartir-se amb la més estricta objectivitat i
sense que els interessos partidistes estiguin per sobre de la necessària ajuda a
sectors com els autònoms, les empreses i les famílies. Per això, és imprescindible la
creació d'una Agencia independent de Reconstrucció i Reformes que vetllarà per una
execució transparent, eficient, equilibrada i despolititzada dels recursos procedents de
la Unió Europea i que treballi conjuntament amb el poder legislatiu, executiu, les
Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals, acompanyats per professionals
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destacats del món acadèmic, de la societat civil i empresarial, comptant amb la
participació activa i vinculant de les Comunitats Autònomes i les Corporacions Locals,
assegurant la sostenibilitat en el temps de les reformes i els plans d'inversió.
El passat 18 de febrer de 2021, el Senat d'Espanya va aprovar una moció, malgrat el
rebuig deis Grups del PSOE i VOX, demanant repartir els fons europeus amb els
Ajuntaments, un mínim del 10%, tal com es va comprometre el President del Govern
d'Espanya, Pedro Sánchez, el passat 25 d'octubre de 2020. El PSOE va rebutjar
aquesta moció al·legant que no es pot lligar un percentatge concret ja que no estan
definits els criteris de repartiment dels fons, negant la participació i que els
ajuntaments tinguin veu en el repartiment d'aquests fons procedents de la Unió
Europea, demostrant que l'estratègia que s'ha elaborat des de el Govern d'Espanya
per a gestionar aquests fons, és essencialment centralitzadora, sense tenir en compte
a l'administració més pròxima als ciutadans, la Local, sense criteris de transparència ni
rendició de comptes i anteposant els interessos partidistes als dels ciutadans.
Per tot això, el Grup Municipal de Ciutadans (Cs) de l'Ajuntament de San! Pere de
Ribes, presenta els següents acords:
PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya a dur a terme la moció aprovada al Senat
perquè les Administracions Locals puguin disposar directament d'un mínim del 10%
dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a establir i fer públics els mecanismes i criteris
necessaris i requerits pels Ministeris per al repartiment dels Fons de Recuperació
procedents de la Unió Europea.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya a crear una Agencia independent de
Reconstrucció i Reformes, que asseguri la màxima objectivitat i transparència en el
repartiment deis Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea i que compti
amb la participació activa i vinculant de les Administracions Locals.
QUART.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris amb representació en el Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Província
(FEMP), al Senat d'Espanya, al Congrés deis Diputats i els seus Grups Parlamentaris
representats, així com al Govern d'Espanya i al President de Govern.
El regidor, Sr. Oscar Leon Jurado defensa la moció.
Es produeix un debat i s’acorda modificar la part resolutiva i afegir un cinquè punt tal i
com es transcriu a continuació:
2

Ple ordinari
27 d’abril de 2021
Ajuntament
Sant Pere de Ribes

PRIMER.- Instar el Govern d'Espanya a dur a terme la moció aprovada al Senat
perquè les Administracions Locals puguin disposar directament d'un mínim del 10%
dels Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea.
SEGON.- Instar el Govern d'Espanya a establir i fer públics els mecanismes i criteris
necessaris i requerits pels Ministeris per al repartiment dels Fons de Recuperació
procedents de la Unió Europea.
TERCER.- Instar el Govern d'Espanya a crear una Agencia independent de
Reconstrucció i Reformes, que asseguri la màxima objectivitat i transparència en el
repartiment deis Fons de Recuperació procedents de la Unió Europea i que compti
amb la participació activa i vinculant de les Administracions Locals.
QUART.- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a implicar i pactar amb
les Diputacions i entitats municipalistes catalanes en establir el mecanisme de
repartiment i gestió dels nous fons europeus extraordinaris per garantir que els
municipis rebrem el finançament adequat per assolir una justa i equilibrada
reconstrucció sanitària, social i econòmica al territori.
CINQUÈ.-Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, als Grups
Parlamentaris amb representació en el Parlament de Catalunya, a les entitats
municipalistes de Catalunya, a la Federació Espanyola de Municipis i Província
(FEMP), al Senat d'Espanya, al Congrés deis Diputats i els seus Grups Parlamentaris
representats, així com al Govern d'Espanya, al President de Govern i al Govern de la
Generalitat de Catalunya.
Sotmesa la moció modificada a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.

Es fa una aturada a les 20:30h
Es reprèn la sessió a les 20:35h
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