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Benvolgut/da alcalde/alcaldessa, 

Com a president de la Generalitat de Catalunya he reclamat insistentment al president 

del Govern espanyol que permeti a tots els ajuntaments de Catalunya la utilització de 

la totalitat dels romanents municipals per poder-los destinar a desenvolupar polítiques 

d’emergència social i fer front a la crisi socioeconòmica que estem patint a 

conseqüència de la COVID-19. 

Lamentablement hem sabut que el Govern de l’Estat espanyol, no solament no ha 

escoltat la demanda del Govern de la Generalitat i de la gran majoria dels ajuntaments 

de Catalunya, sinó que, en una decisió unilateral, retindrà per a si mateix els 

romanents dels vostres municipis. 

L’Estat “s’apropia” la bona gestió de molts ajuntaments i s’endú per a un ús que 

desconeixem milers de milions d’euros de Catalunya que servirien per invertir en els 

vostres pobles, viles i ciutats i per beneficiar, segons els vostres criteris i prioritats, els 

veïns i veïnes, famílies, autònoms, empresaris, entitats i tots els sectors que estan 

patint aquesta crisi. 

Davant d’aquest greuge, el Govern de la Generalitat iniciarà tots els tràmits legals 

necessaris per recórrer aquesta decisió, així com la interposició del recurs 

d’inconstitucionalitat pertinent. Com a President de la Generalitat seré al vostre costat 

en totes les accions legals que de ben segur exercitareu per fer front a aquest 

gravíssim perjudici als ciutadans que representeu. 

 

 

 



  

 

 

 

De la mateixa manera, també us demano que emprengueu totes les accions per 

impedir i evitar que l’Estat pugui utilitzar, de forma injusta, insolidària i unilateral, els 

recursos que han d’estar destinats a la millora dels serveis i l’atenció que els ciutadans 

i ciutadanes dels vostres municipis mereixen, perquè els ajuntaments, dins les 

singularitats de cadascú, heu de poder decidir de manera plena el destí dels 

romanents municipals.  

Cordialment, 

 
 

 

 

 

 

Quim Torra i Pla 

 

Barcelona, 6 d’agost de 2020 


