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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 MÓN LOCAL(Tram. 302-

00095/12) 

 

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

 

1. Promoure una nova Llei de Governs Locals i de Finançament Local, mitjançant 

el Consell de Governs Locals, i amb el consens de les entitats municipalistes, un 

cop s'hagin constituït els nous ens locals sorgits de les eleccions municipals.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DELS GP JxCAT I ERC 

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

3 abstencions (CUP) 

 

En l’àmbit de l’educació: 

2. Reconèixer la obligació de pagar les subvencions als 36 ajuntaments 

catalans que van presentar una reclamació pel deute contret, pendent 

d’abonar, per la gestió del servei de les escoles bressol del municipi, tal i 

com estableix la sentència del TSJC de gener de 2018. 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

3. Efectuar de forma immediata, un calendari de pagament i de restitució dels 

saldos pendents per concepte del finançament endarrerit de les partides 

destinades al foment i el funcionament de les llars d'infants municipals no 

retornades als ajuntaments des del 2012 i també d'aquelles que no hagin 

estat substituïdes per les subvencions de les diputacions provincials, i 

actuar amb lleialtat institucional i transparència en el compliment dels 

terminis de pagament fixats. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 1 DEL GP Cs 

Aprovat: PER UNANIMITAT (126 vots a favor) 

 

4. Estudiar la dotació de recursos necessaris per les escoles bressol municipals 

que incorporin una nova línia a mig curs escolar, per adaptar-se a les 

necessitats de la població.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 
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5. Ampliar la oferta pública de FP, especialment de FP dual, d’acord amb les 

necessitats formatives del territori, garantint-ne la gratuïtat. 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

En l’àmbit de la salut: 

6. Presentar, per la seva convalidació en el Ple del Parlament, un decret llei 

d'accessibilitat al sistema sanitari, que permeti abordar la problemàtica de 

les llistes d'espera, i establir temps d'espera garantits i que tingui un 

compromís de transparència mitjançant la publicació semestral de les llistes 

desglossades per centre i tipus d'intervenció a la web del Servei Català de 

la Salut amb format de dades obertes, i vetlli per l'equitat territorial. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP Cs 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 1 en 

contra (1 diputat de JxCat) i 59 abstencions (JxCat i ERC) 

7. Dotar amb els recursos necessaris, un pla xoc per reduir el volum de les 

llistes d’espera quirúrgiques, de proves diagnòstiques, i de visita a 

especialistes. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC), 1 en 

contra (1 diputat de JxCat) i 59 abstencions (JxCat i ERC) 

8. Recuperar els serveis d’atenció continuada en els Centres d’Atenció 

Primària, que van reduir serveis per efecte de les retallades, així com 

reobrir i dotar de professionals els ambulatoris municipals tancats. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

9. Garantir que els municipis turístics disposin dels recursos necessaris durant 

el període estival per atendre els pacients. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 7 DELS GP JxCAT I ERC 

 Aprovat: PER UNANIMITAT (126 vots a favor) 

 

En l’àmbit dels serveis socials: 

10. Habilitar la partida necessària als pressupostos de la Generalitat de 

Catalunya per a la construcció de noves residències, centres de dia i pisos 
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tutelats de titularitat pública d’acord amb les necessitats existents a tot el 

territori de Catalunya. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 

abstencions (JxCat i ERC) 

 

11. Atorgar 3500 noves Prestacions Vinculades a Residència (PEV'S), amb 

l'objectiu de reduir, durant aquest any, la llista d'espera actual de persones 

per aconseguir una plaça pública i que en l’actualitat supera les 18.400 

persones que tenen el dret reconegut a una plaça residencial i poder activar 

les 5.000 places lliures que hi ha a Catalunya, en compliment de la 

prestació econòmica vinculada al servei, prevista per la Llei 39/2006, de 14 

de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones 

en situació de dependència, i garantir l'aplicació correcta del Protocol de 

gestió i procediment d'elaboració del PIA (Programa Individual d'Atenció), 

en tots els casos. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP Cs 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

12. Garantir als ajuntaments el funcionament dels Centres Especials de 

Treball i d’educació especial. Donar compliment de forma immediata del 

pagament del 50% i el 55% des Salari Mínim Interprofessional a les 

persones amb discapacitat física i amb especials dificultats, 

corresponentment, que treballen als Centres Especials de Treball, tal i com 

s’ha acordat i es finançarà via Conferència Sectorial de Treball.  

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 

 

13. Aprovar la realització d’una auditoria independent sobre la 

implementació de la Renda Garantia de Ciutadania tenint en compte la 

gravetat de la situació i la urgència de complir plenament la Llei 14/2017, 

del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania. 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en 

contra (JxCat i ERC) 
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14. Donar compliment als sol·licitants de la Renda Garantida de 

Ciutadania dins el termini que estableix la pròpia llei. Els ajuntaments són 

l’administració que més queixes rep dels seus ciutadans i ciutadanes. 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

En l’àmbit de l’habitatge: 

15. Concertar amb el món local l'estratègia per lluitar contra, els 

problemes de l'habitatge a partir de l'aprovació del Pla Territorial Sectorial 

d'Habitatge de Catalunya i les línies d'actuació i objectiu que defineixi: 

a. Mantenint i potenciant la via del consens en les modificacions 

legislatives que es facin. 

Aprovat: 88 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 39 

abstencions (Cs i CUP) 

b. Dotant de recursos l’administració local, que ha d’atendre les 

situacions més crítiques en matèria d’habitatge, per tal que les 

accions que se’ls encarreguin tinguin una contraprestació econòmica. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

PPC) i 3 abstencions (CUP) 

c. Recolzant de manera especial, i per tant, POTENCIANT el treball 

conjunt amb els municipis, la lluita contra els habitatges buits i 

ocupats sense títol habilitant. Creant, de forma urgent, la taula 

interdepartamental que ha de coordinar la lluita contra aquests 

problemes. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 11 DELS GP JxCAT I 

ERC 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i 

PPC) i 3 abstencions (CUP) 

 

En l’àmbit de la seguretat: 

16. Incrementar el nombre de Mossos d’Esquadra, mitjançant la 

convocatòria de noves promocions, que permetin arribar al nombre acordat 

per la Junta de Seguretat de Catalunya. 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 abstencions (CUP) 
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17. Garantir que les noves promocions de Mossos d'Esquadra que hagin 

complert ja el curs de formació, s'incorporin prioritàriament a Seguretat 

Ciutadana, a patrullatge preventiu, per lluitar contra l'increment de fets 

delictius sobre tot de robatoris en domicili, i posant especial atenció a les 

urbanitzacions allunyades dels nuclis urbans dels municipis. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 5 DEL GP Cs I 

L’ESMENA NÚM. 12 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 en contra (CUP) 

 

18. Per tal de facilitar la reposició de Policies Locals, mòlt afectades pel 

decret de jubilacions anticipades, crear un curs específic a l'Institut de 

Seguretat Pública de Catalunya i garantir places necessàries per a tots els 

candidats i candidates, que permetin la seva ràpida incorporació als 

municipis i en qualsevol cas assegurar la incorporació dels efectius al Juny 

del 2020. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 2 DEL GP CatECP 

Aprovat: 64 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 63 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

19. Posar els recursos econòmics necessaris per invertir en equipament, 

equips, vestimenta i manteniment dels materials imprescindibles pel bon 

funcionament del cos de Bombers. 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

20. Desenvolupar els instruments adequats per augmentar la qualitat de 

les investigacions contra les agressions sexuals i les violències masclistes, 

millorar els instruments de prevenció i la qualitat d'atenció a les víctimes 

especialment en l'entorn d'oci a Catalunya. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 14 DELS GP JxCAT I ERC 

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

21. Facilitar als municipis la instal·lació de càmeres de vídeo vigilància, 

com elements de prevenció passiva per facilitar la dissuasió, i la 

identificació, sobretot en aquells municipis que no disposen d'un cos de 
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Policia Local, tal i com es va aprovar recentment en la Comissió de Control 

dels Dispositius de Videovigilància de Catalunya del Tribunal Superior de 

Justícia, mitjançant la signatura de convenis amb el Departament d'Interior.  

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 6 DEL GP Cs 

Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 

3 en contra (CUP) 

 

En l’àmbit del PUOSC: 

22. Exigir el desenvolupament i posada en marxa de forma immediata, 

dels programes de cooperació amb els ens locals del nostre territori 

encaminats al progrés i l’equilibri territorial, dels quals el Pla únic d’obres i 

serveis de Catalunya (PUOSC) esdevé l’eina principal de cooperació de la 

Generalitat amb els ens locals per assolir la construcció d’equipaments i 

serveis que eviten la despoblació i fomenten l’equilibri territorial. 

Aprovat: 31 vots a favor (PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 96 

abstencions (Cs, JxCat i ERC) 

23. Realitzar de forma urgent una convocatòria de PUOSC per tal de fer 

front a les inversions de manteniment i serveis (clavegueram, col ·lectors 

aigües residuals, etc.) dels ajuntaments de Catalunya, vetllant per la 

inclusió de criteris de sostenibilitat ambiental i participació comunitària. 

S’ACCEPTA L’ESMENA NÚM. 3 DEL GP CatECP 

Aprovat: 67 vots a favor (Cs, CatECP, CUP i PPC) i 60 abstencions 

(JxCat i ERC) 

24. Aprovar un Pla de xoc de Camins anual, amb una dotació suficient per 

fer front a les necessitats dels diversos camins públics existents, la 

concreció de la qual es farà efectiva amb l'aprovació dels propers 

pressupostos de la Generalitat. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 17 DELS GP JxCAT I 

ERC.  

Aprovat: PER UNANIMITAT (127 vots a favor) 

 

NOU PUNT 

En l’àmbit de la ciutadania  

25. Garantir que tots els Governs locals que sorgeixin de les pròximes 

eleccions municipals del 26 de maig seran respectuosos i compromesos 
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amb la neutralitat de l'administració pública, incloent-hi el que això suposa 

pel que fa als usos dels edificis i seus institucionals, i la pluralitat  de l'espai 

públic, així com del mobiliari urbà. I defensar les institucions davant de 

qualsevol intent, per part d’ens de qualsevol mena, d’atribuir-se’n les 

funcions o la representació, de fer un ús fraudulent dels seus símbols, 

imatge o nom, o d’establir una institucionalitzat paral·lela. 

ESMENA TRANSACCIONAL AMB L’ESMENA NÚM. 10 DEL GP Cs 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 63 en contra (JxCat, 
ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 


