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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PSC-Units SOBRE LA SITUACIÓ ECONÒMICA 

(302-00005/13)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 

 

Pressupostos 2021 i 2022  

1. Presentar, en el termini de 15 dies, el projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat per al 2021 i sol·licitar al Parlament la seva tramitació pel 

procediment d'urgència, per tal que es pugui aprovar abans de finalitzar 

l'actual període de sessions. 

 

1.bis Presentar en el termini de 15 dies, en el cas que no es presenti el 

projecte de llei de pressupostos per al 2021, una proposta d’adequació del 

pressupost prorrogat de 2020 a les necessitats excepcionals de la COVID-19 a 

través del mecanisme legislatiu pertinent, per tal que es pugui aprovar abans 

de finalitzar l'actual període de sessions i que:  

Rebutjat: 43 vots a favor (PSC-Units, ECP i PPC), 79 en contra (ERC, JxCat, 

Vox i CUP) i 6 abstencions (Cs) 

 

a. augmenti el topall de dèficit públic als nous marges permesos ,  

Rebutjat: 47 vots a favor (PSC-Units, ECP i Cs), 80 en contra (ERC, JxCat, 

Vox i CUP) i 2 abstencions (PPC) 

b. adapti la despesa i inversió pública a les necessitats dels serveis de 

salut, ensenyament i benestar, garantint les dotacions pressupostàries 

suficients per fer front als creixent reptes socials i de reactivació de 

l'economia,  

c. adeqüi els drets retributius dels empleats i empleades públics als 

compromisos establerts en els meses de negociació corresponents i als 

increments establerts als Pressupostos de l'Estat. 

Rebutjats: 43 vots a favor (PSC-Units, ECP i PPC), 79 en contra (ERC, 

JxCat, Vox i CUP) i 6 abstencions (Cs) 

 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA DEL GP ECP  

https://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/siap/index.html?STRUTSANCHOR1=detallExpedient.do&ad=1&criteri=302-00001/13
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2. Presentar el projecte de llei pressupostos de la Generalitat per al 2022, tan 

aviat com sigui possible, per tal que s'aprovi i entri en vigor I'1 de gener de 

2022. Finançament autonòmic. 

S’ACCEPTA L’ESMENA DELS GP ERC I JxcAT 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JXCat, Vox, ECP i PPC), 1 en 

contra (1 diputat d’ERC) i 15 abstencions (CUP i Cs) 

 

 

Finançament autonòmic  

3. Assistir als Consells de Política Fiscal i Financera a través de la participació 

del Conseller d'Economia i Hisenda. 

Aprovat: 59 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC) i 70 abstencions 

(ERC, JxCat i CUP) 

4. Participar en els debats i treballs per a un nou sistema de finançament 

autonòmic. 

Aprovat: 49 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC), 19 en contra (Vox i CUP) i 

61 abstencions (ERC i JxCat) 

 

 


