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Molt Honorable President, 
 
Li agraeixo les seves paraules de reconeixement i d'ànim en aquest moment 
tant complex. 
 
Estic molt d'acord en l'anàlisi que fa respecte a la necessitat d'abordar de 
manera compartida les dificultats de la nostra ciutadania que ens venen per 
endavant, que seran moltes i complexes. En municipis com el nostre, moltes 
famílies encara no s'havien recuperat dels efectes negatius de l'anterior crisi, 
iniciada al 2008. Això vol dir, que moltes no disposen dels recursos bàsics per 
gaudir d'una vida mínimament digna. Aquest és el país que tenim, President. 
 
Hem estat els ajuntaments, sovint sense el suport necessari per part del 
Govern de la Generalitat, qui hem hagut d'assumir unes responsabilitats que 
clarament ens superaven, per mirar de fer front a les dificultats quotidianes dels 
nostres veïns i veïnes. Li asseguro que no ha estat fàcil, i no hem arribat ni molt 
menys a tot el que era necessari. No cal que li expliqui quin és el marc normatiu 
i econòmic que ens continua ofegant. 
 
Per això espero, President, que efectivament treballem plegats en el pròxim 
període. Espero que el suport de la Generalitat al que vostè fa referència es 
tradueixi en recursos econòmics i suport tècnic als Ajuntaments. Calen 
polítiques actives d'ocupació, calen més ajuts socials per les famílies 
vulnerables, cal que la Renta Garantida de Ciutadania es desenvolupi, calen 
noves convocatòries del Pla de Barris, calen més polítiques actives d'habitatge, 
calen més recursos per l'escola pública per que pugui ser veritablement 
inclusiva i més inversió en equipaments educatius. Cal que ens ajudeu a 
finançar les escoles bressol i de música. Calen més accions per garantir els 
drets de la infància, cal més FP Dual per la gent jove,  i calen residències i 
centres de dia per la gent gran a tot el territori. Ens cal millorar el transport 
públic, tant de tren com de bus, per afavorir la mobilitat i reduir la contaminació. 
I moltes més coses. 
 
Pensem que és indiscutible que la proximitat dels Ajuntaments amb la 
ciutadania ens situa com el marc d'intervenció institucional prioritari. President 
tot passa als nostres pobles i ciutats i hem de disposar de les competències i 
els recursos necessaris. No ens deixeu sols com en l'anterior crisi. 
 
Amb tot el respecte President, els ajuntaments i el conjunt de la ciutadania 
necessitem també que el Govern de la Generalitat governi, i es dediqui a actuar 
intensament en els seus àmbits competencials. Sense dubte, la prioritat 
principal ara és un esforç d'inversió en la sanitat pública a Catalunya. La 
fortalesa per fer front al Covid 19 són els professionals sanitaris i cal millorar el 
nostre sistema de salut, no hi ha dubte. I endavant caldrà reforçar totes les 
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polítiques públiques per garantir el benestar de tothom en un model de 
desenvolupament sostenible. Només així ens en sortirem. 
 
Junts i juntes segur que ho farem molt millor. Si en això ens podem posar 
d'acord, serà un gran canvi de rumb que el nostre país necessita. 
 
Moltes gràcies President. 
 
 
Jose Antonio Montero Domínguez 
Alcalde 
 
 
Montornès de Vallès, 6 d'abril de 2020 
 


