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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 FINANÇAMENT DEL 

TERCER SECTOR SOCIAL (tram. 302-00139/13). 

 

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

1. Constituir, en el termini d’un mes, el Grup de Treball Mixt Generalitat - Taula 

del Tercer Sector per a millorar l’actual sistema de subvencions. Un grup 

constituït per tots els departaments que gestionen subvencions adreçades a les 

entitats del Tercer Sector Social, els quals són: Economia i Hisenda, Salut, 

Igualtat i Feminismes, Justícia, Drets Socials, Empresa i Treball i Presidència. 

Aprovat: 118 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i  11 

abstencions (Vox) 

 

2. Pactar amb les entitats del Tercer Sector un calendari de convocatòries de 

subvencions que es resolguin l’any anterior al període d’execució o com a molt 

tard el primer trimestre de l’any en curs, per tal d’aconseguir que les entitats 

puguin planificar-se prèviament i no arribar a executar les actuacions sense 

saber si seran accions subvencionades o no. Garantir el pagament de les 

convocatòries de les subvencions el primer trimestre de l’any d’execució de 

manera progressivament proporcional, per tal que les entitats no hagin 

d’assumir elles amb fons propis o pòlisses de crèdit els costos dels projectes 

que són subvencionats. 

Aprovat: 57 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP, Cs i PPC) i 74 abstencions 

(ERC, JxCat i Vox) 

 

3. Fer el procés de revisió dels projectes que són finançats per la convocatòria per 

a projectes i activitats a entitats de l'àmbit de polítiques socials (COSPE) i la 

convocatòria a càrrec de l’IRPF i que haurien de passar-se a la cartera de 

serveis de manera consensuada amb el Tercer Sector Social.  

Aprovat: 120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i  11 

vots en contra (Vox) 
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NOU PUNT  

3.BIS. Impulsar un Pla específic per la revisió dels costos de tota la cartera de 

serveis socials amb la finalitat d'adequar el finançament de l'acció social a la 

homologació de les condicions salarials i de treball dels i les professionals que 

hi treballen, de manera que sigui quina sigui la modalitat de gestió dels 

serveis que tenen finançament públic, els i les treballadores tinguin les 

mateixes condicions. 

  S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 2 DEL GP D’ECP 

Aprovat: 113 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC), 11 vots en 

contra (Vox) i 7 abstencions (Cs i un diputat d’ERC) 

4. Garantir la interlocució permanent amb les entitats del Tercer Sector a tots els 

nivells. Per una banda a nivell polític, garantir una comunicació fluïda entre el 

Departament de Drets Socials i la Taula del Tercer Sector; i a nivell particular, 

en tots els processos de les convocatòries públiques, nomenar responsables de 

cada Departament per a cada convocatòria amb qui les entitats puguin adreçar-

s’hi per resoldre dubtes de requeriments, calendaris, formularis o d’altres.  

     S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 3 DEL GP D’ECP 

Aprovat: 122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i  9 

abstencions (CUP) 

5. Simplificar els tràmits relatius a la sol·licitud d’una subvenció i als de 

justificació, amb la millora dels formularis, de l’aplicatiu i amb unes bases i 

materials més clars i fer tots els esforços necessaris per centralitzar en un únic 

punt l'oferta subvenciona! mitjançant els plans estratègics de subvencions 

departamentals. 

S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 2 DELS GP DE JXCAT I GP D’ERC 

Aprovat: 125 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, CUP, ECP i PPC) i  6 

abstencions (Cs) 

6. Elaborar unes bases de les subvencions que siguin més clares i no quedin 

subjectes a possibles interpretacions, amb un sistema de percentatges de 

despeses subvencionables que en facilitin la seva justificació. 

S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 3 DELS GP DE JXCAT I GP D’ERC 

Aprovat: Unanimitat (131 vots a favor) 

7. Treballar en el marc del Pla de Suport al Tercer sector per incorporar una línia 

de subvencions per al manteniment de les entitats federatives, que contribueixi 

a l'estabilitat del seu finançament. Publicar les puntuacions dels projectes 

juntament amb la resolució provisional.  

S’ACCEPTA ESMENA NÚMERO 4 DELS GP DE JXCAT I GP D’ERC 
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Aprovat: 105 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i PPC) i  6 vots en 

contra (Cs) i 20 abstencions (Vox i CUP) 

8. Publicar les puntuacions dels projectes juntament amb la resolució provisional. 

Aprovat: 122 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs i PPC) i  9 

abstencions (CUP) 

9. Garantir que totes les despeses laborals siguin subvencionables, com ara les 

baixes laborals i les indemnitzacions per acomiadaments, per tal que les 

entitats no hagin de fer-hi front amb fonts propis si aquestes despeses estan 

associades amb el concepte o la finalitat de la subvenció i d’acord al temps 

dedicat a l’actuació subvencionada. 

Rebutjat: 51 vots a favor (PSC-Units, CUP, ECP i PPC) i 74 vots en contra 

(ERC, JxCat, Vox i Cs) 

10.Augmentar el llindar de despeses indirectes de les convocatòries i especificar 

més clarament la tipologia de les despeses en les bases. 

Rebutjat: 48 vots a favor (PSC-Units, ECP, Cs i PPC), 63 vots en contra (ERC, 

JxCat) i 20 abstencions (Vox i CUP) 

11.Establir un concepte de despeses financeres i consideració com a despeses 

directes i/o indirectes subvencionables.  

Rebutjat: 42 vots a favor (PSC-Units, ECP i PPC), 74 vots en contra (ERC, 

JxCat i Vox) i 15 abstencions (CUP i Cs) 

12.Resoldre les incidències amb la reclamació dels interessos de demora, que el 

retard per part de l’administració en resoldre sobre la renúncia a una subvenció 

o sobre qualsevol altre tràmit que impliqui la devolució de part o tota la 

subvenció no podrà perjudicar les entitats, i, per tant, no se li podran exigir 

interessos de demora durant el temps de retard. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 abstencions 

(ERC i JxCat) 

13.Assegurar que les bases de les convocatòries permeten adaptar la memòria 

d’actuació del projecte subvencionable en cas que s’atorgui un import inferior al 

sol·licitat, a més de modificar el cofinançament proporcionalment a l’import 

finalment atorgat. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA NÚMERO 8 DEL GP JXCAT I GP ERC 

Aprovat: 120 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP, Cs i PPC) i  11 

abstencions (Vox) 
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14.Establir un termini màxim de resposta a les al·legacions presentades per les 

entitats de 25 dies hàbils, garantint així una resposta motivada i 

individualitzada a cada cas. 

Aprovat: 68 vots a favor (PSC-Units, Vox, CUP, ECP, Cs i PPC) i 63 abstencions 

(ERC i JxCat) 

15.Proporcionar un servei d’assessorament jurídic a les entitats que es trobin en 

situació d’inseguretat jurídica respecte a algun procés de les convocatòries 

públiques i que aquest doni resposta a les entitats en un termini límit de temps. 

Aprovat: 114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP, ECP i PPC) i 17 vots en 

contra (Vox i Cs) 

16.Promoure els convenis amb les entitats, les subvencions pluriennals que 

permetin estabilitat a les entitats, els concerts socials i els contractes per la 

gestió de serveis amb suficient finançament, i que permeti cobrir totes les 

necessitats, especialment, les relatives a les condicions laborals del sector. 

TRANSACCIÓ AMB ESMENA NÚMERO 4 DEL GP D’ECP  

Aprovat: 111 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP i PPC) i 20 abstencions 

(Vox i CUP) 

17.Augmentar els imports de la subvenció de la COSPE, per tal que es pugui 

incrementar i millorar el conveni d’acció social.  

Rebutjat:  59 vots a favor (PSC-Units, Vox, ECP, Cs i PPC), 63 vots en contra 

(ERC, JxCat) i 9 abstencions (CUP) 
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