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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 D’ERC SOBRE EL FINANÇAMENT DELS GOVERNS
LOCALS (302-00056/13)
El Parlament de Catalunya:
1. Denuncia la reprovable inacció i deixadesa de funcions dels successius governs de
l'Estat que han estat incapaços d'adequar el mètode de càlcul de l'impost als
requeriments que feia la sentència del Tribunal Constitucional de l'any 2017 i a les
pròpies demandes que van fer les entitats municipalistes, amb la Federació de
Municipis de Catalunya i l'Associació Catalana de Municipis al capdavant.
Aprovat: 74 vots a favor (ERC, JxCat i CUP) i 58 vots en contra (PSC-Units, Vox,
ECP, Cs i PPC)
2. Considera que la sentència del TC i el seu impacte sobre les finances locals posa de
nou en evidència la necessitat d'afrontar una reforma del finançament dels ens locals
que asseguri la seva suficiència financera, bon finançament i autonomia local, i superi
l'actual model on l'Estat ha anat centralitzant cada cop més la capacitat de decisió
alhora que disminuïa els recursos que hi aportava.
Aprovat: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 vots en contra (PSC-Units,
Vox, Cs i PPC)
3. Manifesta que aquesta revisió del finançament local ha d'anar acompanyada:
a. De la derogació de la llei d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera per tal
que les administracions locals recuperin la capacitat d'inversió, especialment en
l'actual context de transformació que viu el país en clau social i de transició ecològica.
Aprovat: 80 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) 19 vots en contra (Vox, Cs i
PPC) i 32 abstencions (PSC-Units)
b. De la derogació de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
(LRSAL) que s'ha evidenciat com una agressió manifesta a la democràcia local, així
com a les competències de la Generalitat en règim local i administració territorial,
alhora que s'ha mostrat incapaç d'assegurar la suficiència financera dels ens locals.
Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) i 19 vots en contra
(Vox, Cs i PPC)
4. Considera imprescindible que el govern de l'Estat:
a. Es responsabilitzi de la pèrdua d'ingressos que ocasioni aquesta sentència sobre les
finances municipals amb la creació d'un fons extraordinari per a compensar el retorn
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que puguin quedar exemptes de tributació fruit dels efectes immediats de la
sentència.
b. Es responsabilitzi de la possible pèrdua d'ingressos que generi el nou mètode de
determinació de la base imposable, amb la creació d'un fons permanent de
compensació en favor dels ajuntaments per compensar dita reducció d'ingressos, en
compliment del principi de suficiència financera.
Aprovats: 81 vots a favor (ERC, JxCat, CUP i ECP) i 51 vots en contra (PSCUnits, Vox, Cs i PPC)
c. Garanteixi la un paper actiu dels municipis en l'assignació i gestió dels fons
europeus de recuperació Next Generation, atès que els ens locals son l'administració
més pròxima a la ciutadania i la que millor coneix les necessitats i especificitats del
país, i per tant, són un actor clau per a canalitzar aquests recursos de la forma més
adequada i eficient.
Aprovat: 121 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i 10 vots
en contra (Vox)
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