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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 EL DEUTE DE LA GENERALITAT
AMB EL MÓN LOCAL (302-00049/13)
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a:
1. Signar un nou Contracte Programa pel període 2022-2025, que sigui vigent
a partir de l’1 de gener de 2022 i que s’adeqüi a les necessitats actuals
detectades i al seu corresponent finançament. Informar als ajuntaments de
les dates en que es preveu l’aprovació del contracte programa que hauria
de ser abans del 31 de desembre del 2021.
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº1 DELS GP D’ERC I DE JXCAT
Aprovats: 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i
11 vots en contra (Vox)
2. Iniciar la reforma de la cartera dels serveis socials el 2022
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA Nº2 DELS GP D’ERC I DE JXCAT
Aprovat: 115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 11
vots en contra (Vox) i 6 abstencions (Cs)
3. Pactar amb els diversos ajuntaments i consells comarcals un calendari
immediat de pagament del «deute ciutadà» acumulat per la Generalitat
amb els diversos municipis de Catalunya i entitats municipalistes.
Rebutjat: 46 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC), 76 vots en contra
(ERC, JxCat, Vox) i 9 abstencions (CUP)
4. Complir amb els compromisos financers establerts en la Llei 12/2007
assegurant el compliment del 66% de finançament per part de la
Generalitat de Catalunya i el 34% per la resta d’entitats municipalistes.
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº3 DELS GP D’ERC I DE JXCAT
5. Incrementar substancialment el preu hora amb serveis
domiciliària de forma progressiva en els propers quatre anys.

d’atenció

6. Incrementar el Contracte Programa de Serveis Socials, entorn 70 milions
d’euros per dotar als ajuntaments, consells comarcals de més capacitat
financera per poder fer front a les necessitats actuals.
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº4 DELS GP D’ERC I DE JXCAT
7. Desplegar el Pla Estratègic de Serveis Socials 2021-2024.
Aprovats: 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i
11 vots en contra (Vox)
premsa@parlament.cat – www.parlament.cat
Tel. 933 046 610

8. Incrementar els recursos addicionals per a un nou Fons de Cooperació Local
destinat als ajuntaments i altres ens locals perquè l'actual no respon a les
urgències que viuen els municipis, establint-hi un criteri de distribució basat
essencialment en la població del municipi, en la renda bruta familiar
disponible per habitant de cada municipi i en la taxa d'atur, tenint en
compte, amb un pes menor als anteriors criteris, l’extensió del terme
municipal ponderada per les despeses dels serveis que d’aquesta es derivin.
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA Nº1 DEL GP DE C’S
Rebutjat: 40 vots a favor (PSC-Units, Cs i PPC), 85 vots en contra (ERC,
JxCat, Vox i CUP) i 7 abstencions (ECP)
9. Elaborar i aprovar, durant aquesta legislatura, la proposta de Llei de
Governs i Finançament Local de Catalunya, tal com estableix l’Estatut
d'Autonomia de Catalunya.
Aprovat: 115 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 11
vots en contra (Vox) i 6 abstencions (Cs)
10.
Millorar l’accessibilitat al web del departament competent en matèria
d’economia els deutes que la Generalitat manté amb cadascun dels
ajuntaments de Catalunya.
ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA Nº6 DELS GP D’ERC I DE JXCAT
Aprovat: 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i
11 vots en contra (Vox)
11.
Declara que el Govern de la Generalitat ha menystingut fins ara la
importància de l'educació infantil de 0 a 3 anys pel fet d'haver abandonat a
la seva sort les escoles bressol municipals des de 2014 fins al 2020,
incomplint els compromisos signats i deixant a l'estacada els ajuntaments
que van confiar en el valor de la paraula donada. En conseqüència, insta el
Govern de la Generalitat a tornar als ajuntaments agreujats tots els fons
que els va negar i a no obligar-los a passar per llargs litigis per recuperar el
deute que té amb ells.
S’ACCEPTA L’ESMENA Nº2 DEL GP C’S
Rebutjat: 56 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC) i 76 vots en
contra (ERC, JxCat i Vox)
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