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AL ILTRE. AYUNTAMIENTO DE CALAFELL. 

AJA Alcaldía 
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Yo, Jose Manuel Tejedor González, Portavoz el Grupo Municipal 
CIUTADANS.CIUDADANOS, de este Ayuntamiento, EXPONGO: 

Que a l'empara del previst en el Reglament Organic Municipal, presento, per al 
seu deba! i votació en la propera sessió ordinaria que celebri el Ple d'aquesta 
Corporació, la següent 

MOCION 

Moció per reclamar el pagament del deute que manté la Generalitat de 
Catalunya amb l'Ajuntament de Calafell. 

Segons la consellera de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, en 
resposta per escrit a una pregunta sobre el deute de l'administració autonómica 
respecte als ens locals, la Generalitat de Catalunya té un deute penden! a favor 
deis municipis que a data de 31/12/2015 ascendeix a 633 milions d'euros. 
Aquesta quantitat representa el 7,06% del pressupost deis ingressos totals deis 
ajuntaments catalans i, segons la consellera, és previst que la Generalitat faci 
efectiu el seu pagament duran! el 2016. 

Atés que la Generalitat de Catalunya manté un deute amb l'Ajuntament de 
Calafell que genera problemas de tresoreria al nostre municipi i suposa un 
empitjorament de la prestació deis serveis del nostre Ajuntament en atenció a 
les persones. 

Tenint en compte to! l'exposat, el Grup Municipal de Ciutadans de Calafell 
sol·licita al Ple de l'Ajuntament de Calafell l'adopció deis següents 
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Acords: 

1. Instar a que l'Ajuntament de Calafell requereixi formalment a la
Generalttat de Catalunya que faci efectiu el pagament del deute penden!
amb el consistori abans de que finalitzi l'exercici 2016.

2. Comunicar aquest acord a la Conselleria de Governació, Administracions
Públiques i Habitatge, a la Conselleria d'Economia i Hisenda de la
Generalitat de Catalunya, al Presiden! de la Generalitat de Catalunya i
als Presidents de tots els Grups del Partament de Catalunya.

---- . 

Calafell, a 7 de arzo de 2016 
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