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MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER EXIGIR EL 

PAGAMENT DEL DEUTE QUE LA GENERALITAT DE CATALUNYA TÉ 

PENDENT AMB L’ AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS. 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

1- Atès que encara a dia d'avui vivim en una situació econòmica i financera global de 

crisi de la qual estem en vies de recuperació. Succeint que no existeix una 

intencionalitat per part de la Generalitat de Catalunya d'empobrir als ajuntaments, però 

resultant alhora clar i meridià que les decisions d'aquesta administració de no fer front 

als pagaments compromesos, en aquest cas amb l'Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès, compromet l'acció de govern. 

 

2- Atès que no ens posicionem en contra de cap Govern, i tenim en compte el fer palès 

la nostra lleialtat institucional i la nostra solidaritat amb la resta d'administracions que 

tenen responsabilitats de govern. Però la nostra lleialtat és, en primer terme, amb els 

ciutadans del nostre municipi, i amb els compromisos i obligacions que amb ells hem 

adquirit. Sent conscients que els estem demanant als nostres veïns i veïnes un esforç 

econòmic en el pagament d'impostos locals per sufragar els serveis que prestem i 

també altres despeses que no ens corresponen. 

 

3- Atès que l'impagament que té pendent d’ abonar la Generalitat de Catalunya amb 

l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès suposa una reformulació del Pressupost 

municipal, havent de suportar el pagament d'interessos i préstecs que no haurien de 

ser tan elevats en cas d'haver realitzat la Generalitat de Catalunya el pagament del 

deute al seu degut moment. 

 

4- Atès que amb data 23 d'Octubre de 2015 el deute pendent de cobrar que tenia 

l'Ajuntament amb la Generalitat de Catalunya es xifrava en 3.930.505,79€. Coneixent 

que aquest import correspon al compromès i no pagat en diversos exercicis i per 

diversos conceptes. Posant en relleu que una part de l'impagament correspon a 

l'aportació al Patronat Municipal de l’ Ensenyament (PME). 

 

5- Atès que, sent cert que no existeix reconegut cap deute pendent amb l’ Escola d’ Art 

en concepte de cicles formatius, però posant de manifest que l'últim pagament per part 

de la Generalitat de Catalunya correspon al curs 2012/2013, i desconeixent si 

l'administració local rebrà algun ingrés per aquest servei dels cicles formatius en el 

futur. 



 

Per tot això, el Ple de l'Ajuntament de Sant Cugat aprova els següents: 

 

 

ACORDS: 

 

1- Instar a la Generalitat de Catalunya a regularitzar com més aviat millor els deutes 

que manté amb l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, tots ells degudament justificats, 

procedint al seu immediat i íntegre abonament. 

 

2- Donar trasllat de la present resolució a la Secretaria General de Coordinació 

Autonòmica i Local, amb còpia a la Secretaria de l'Estat d'Administracions Públiques, a 

l'efecte de que s'iniciïn quantes accions procedeixi dur a terme per garantir l'immediat 

pagament del deute pendent, en el marc de les seves competències com a autoritat de 

tutela, segons el previst en l'article 13 del Reial decret 256/2012, de 27 de gener, pel 

qual es desenvolupa l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Hisenda i 

Administracions Públiques, així com en l'article 57 bis de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, 

reguladora de les Bases de Règim Local. 

 

3- Negociar amb la Generalitat de Catalunya les aportacions, així com els terminis de 

pagament, que aquesta administració pugui abonar a l'Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès en concepte de cicles formatius per als cursos posteriors a 2012/2013 que duu 

a terme la Escola d’ Art. 

 

4- Fer constar en el Portal de Transparència de l’ Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

el deute pendent de pagar que té la Generalitat de Catalunya amb aquesta 

administració local per a coneixement de tots els ciutadans. Actualitzar, com a mínim 

de forma trimestral, aquesta informació. 


