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Senyora presidenta, senyora vicepresidenta del Govern, senyors i senyores 

diputats, diputades..., certament parlar del món local no és només explicar el 

perquè de la nostra esmena d’intentar concretar calendari, sinó que parlar del 

món local significa parlar d’una part molt important dels governs 

democràticament escollits que han ajudat a configurar un país molt modern i 

més avançat i amb molts serveis i que no sempre se’ls ha reconegut.  

Des del 3 d’abril que es van produir les primeres eleccions municipals, de l’any 

1979, constituïts el 19 d’abril, fins ara han passat trenta-dos anys, i durant 

aquests trenta-dos anys s’ha anat creant en el nostre pensament i en la nostra 

manera d’actuar una forma d’entendre la distribució competencial o l’existència 

de tres nivells d’administració: la central, diguem-ne, l’autonòmica o nacional i 

la local, com si es tractés d’una jerarquia inamovible. I en realitat mai ha estat 

una jerarquia ni mai ha estat un posicionament de caràcter ordinal: no hi ha 

relació de jerarquia, ni l’Administració local és una administració menor i 

supeditada i subordinada a les altres. L’Administració local configura per ella 

mateixa un espai de govern, un espai de representació democràtica, un espai 

de constitució de governs per sufragi universal en 947 municipis de Catalunya.  

La segona de les qüestions és la transformació que s’ha produït en els espais 

anomenats «municipis», pel que fa a l’espai urbà, pel que fa a la dotació 

d’equipaments de tota mena: culturals, esportius, socials... És una de les 

transformacions més consistents, més profundes i també més irreversibles de 

totes les transformacions d’aquesta etapa de trenta anys de democràcia que no 

sempre valorem i reconeixem.  

En alguns moments persones amb llarga tradició municipalista s’han lamentat 

que la història de Catalunya s’escriu més pel que passa normalment en 

aquesta cambra que pel que ha passat durant aquests trenta-dos anys en el 

conjunt d’ajuntaments i de transformació profunda i consistent que han generat 

aquests governs. Potser és hora, precisament perquè avui comença un procés 
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electoral en el món local, que reconeguem aquesta aportació en la millora de 

les condicions de vida.  

Però també l’hem de reconèixer en una qüestió fonamental, vital, que és la 

Generalitat de Catalunya, de les competències que li són atorgades per llei, 

una part l’ha dipositada, o bé en la legislació sectorial, o bé per delegació 

directa, en el món municipal. I avui, el món municipal realitza funcions en el 

camp dels serveis socials, de l’ensenyament, de la sanitat i de molts altres, que 

no li són pròpies ni atorgades per llei sinó que li han estat atorgades per altres 

decisions, molt especialment del Govern de la Generalitat, atès que els governs 

locals no realitzen per delegació del Govern central cap o quasi cap 

competència.  

La valoració del cost d’aquestes anomenades «competències impròpies» està 

al voltant dels quatre-cents euros per persona i any del conjunt de cada un dels 

municipis; una mitjana, que sempre les mitjanes tenen aquest problema. 

Mentre que l’aportació, perquè ens en fem una idea, del fons de cooperació 

local de la Generalitat de Catalunya, suposa catorze euros per habitant. No 

sembla, doncs, que estiguem compensant el món local en aquells apartats que 

els hem delegat des de la Generalitat amb suficient aportació.  

Per tant, la moció, com ja s’ha dit, estableix, i a proposta d’una esmena del 

Grup Socialista, tenint en compte que ha desaparegut del programa de govern 

presentat recentment pel president Mas el compromís d’elaborar la Llei de 

governs locals, i també la Llei de finançament local durant aquest any 2001, 

estableix, a proposta d’una esmena socialista, que sigui en un any el període 

de temps que aquests textos legislatius es presentin en aquesta cambra.  

I també estableix, perquè d’altra manera no seria just, que a més a més de les 

qüestions referides al Pla únic d’obres i serveis, s’hi estableixi de manera molt 

clara el reconeixement de la funció d’activitat, no pròpia sinó delegada per la 

Generalitat, que estan realitzant i que realitzen, per cert, amb molta eficàcia, el 

conjunt de l’Administració local avui present en el territori català.  



3 
 

Ambdues qüestions no són només una esmena presentada, sinó que és la 

intenció que la cambra de representació democràtica de Catalunya, i, per tant, 

el conjunt del Parlament de Catalunya, li reconegui aquesta feina feta trenta-

dos anys, no només de millora de la qualitat de vida sinó de suplència, de 

col·laboració i d’ampliació de realització de serveis que el món local, sense ser 

dipositari de la competència per llei, ha estat realitzant, i gràcies a això han 

millorat substancialment les condicions de vida dels ciutadans de Catalunya. 

Montserrat Tura i Camafreita 


