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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 DE Cs SOBRE LA COOPERACIÓ AMB 

L’ADMINISTRACIÓ LOCAL (Tram. 302-00098/12) 

 

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

1. Efectuar de la manera més ràpida possible, mitjançant l’establiment d’un 

calendari efectiu i les mesures de transparència necessàries, el pagament del 

deute acumulat que manté actualment la Generalitat de Catalunya amb els 

ajuntaments, tant de l’exercici actual com dels anteriors, adquirint el compromís 

per part del Govern de complir d’ara en endavant, sense més demora, amb els 

períodes de pagament acordats amb el món local.  

2. Adquirir el compromís inequívoc d’exercir plenament les seves competències 

que tenen vinculació amb l’àmbit local i de dotar-les de les partides 

pressupostàries suficients, garantint d’aquesta manera que els veïns rebran uns 

serveis als quals tenen dret i que els ajuntaments no hauran d’incórrer en 

despeses que no els corresponen per no voler deixar desatesos els veïns.  

3. Efectuar de forma immediata el pagament dels saldos pendents amb els 

ajuntaments per concepte del finançament endarrerit de les escoles bressol i 

prendre el compromís de complir amb els terminis de pagament que s’hi fixin.   

Aprovats: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 

abstencions (JxCat i ERC)  

 

4. Realitzar una anàlisi per municipi i barris de la situació de les infraestructures, 

hospitals, centres educatius, centres d’atenció primària i altres equipaments 

compromesos i no executats i presentar, un cop aprovada la seva dotació 

pressupostària, un calendari d’execució i finançament per tal d’acomplir de la 

manera més ràpida possible amb la finalització d’aquests compromisos. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 2 DELS GRUPS DE JUNTS PER CATALAUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 4 

5. Activar programes de finançament i cofinançament per tal d’iniciar plans 

d’actuació als municipis i als barris adreçats a la millora de l’urbanisme i les 

polítiques públiques d’atenció a la ciutadania.  

Aprovats: Unanimitat ( 128 vots a favor) 

 

6. Iniciar una anàlisi integral de la situació dels municipis i barris de Catalunya, 

utilitzant tècniques quantitatives i qualitatives i indicadors demogràfics, 

econòmics, urbanístics, educatius i socials, per tal d’obtenir dades que puguin 

ordenar el territori tenint en compte el risc d’exclusió o vulnerabilitat. Amb el 
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resultats de l’anàlisi caldrà dotar un Fons d’Emergència per atendre les 

necessitats de les zones més vulnerables.  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC) i 60 en contra 

(JxCat i ERC)  

 

7. Recuperar el PUOSC, afegint criteris clars de sostenibilitat i facilitant la 

participació comunitària dels projectes, per tal d'afavorir la competitivitat 

territorial i l'impuls al reequilibri, la millora d'equipaments municipals destinats a 

serveis públics, les infraestructures destinades a la generació i l'impuls de 

l'activitat i les accions de prevenció de riscs naturals. 

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 3 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I 

GP REPUBLICÀ I L’ESMENA 1 DEL GP DE CATALUNYA EN COMÚ PODEM I EL TEXT 

ORIGINAL DEL GP CIUTADANS 

Aprovat: 123 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 

 

8. Crear un Fons d’ajuda per a la rehabilitació d’habitatges.  

9. Reactivar i ampliar instruments de cooperació local que prevegin actuacions 

integrals, a partir del Fons de Foment del Programa de Barris i Àrees Urbanes 

d’Atenció Especial de la Llei 2/2004, de 4 de juny, de Millora de Barris, Àrees 

Urbanes i Viles que requereixen una Atenció Especial. 

S’ACCEPTA L’ESMENA 4 DELS GRUPS DE JUNTS PER CATALAUNYA I DEL GP 

REPUBLICÀ DE MODIFICACIÓ DEL PUNT 9 

Aprovats: Unanimitat ( 128 vots a favor) 

 

10. Continuar treballant a través de les Juntes Locals de Seguretat i en el marc 

dels  òrgans de coordinació amb els ajuntaments per tal d’impulsar les actuacions 

necessàries i coordinades entre Mossos d’Esquadra i les forces i cossos de 

seguretat – el Cos Nacional de Policia, la Guàrdia Civil i les policies locals – per 

prevenir, analitzar i actuar sobre qualsevol fet delictiu que es produeixi en el 

territori, d’acord amb les dades delinqüencials actuals. Mantenir la col·laboració 

amb els ajuntaments per prevenir els robatoris, alguns amb força, en els domicilis 

o qualsevol altre fet delictiu, i en especial d’aquells municipis que tenen un 

nombre important d’urbanitzacions i que no tenen un cos de policia local propi.  

ESMENA TRANSACCIONAL ENTRE L’ESMENA 5 DELS GP JUNTS PER CATALUNYA I 

GP REPUBLICÀ I L’ESMENA 1 DEL GP SOCIALISTES I UNITS PER AVANÇAR I EL 

TEXT ORIGINAL DEL GP CIUTADANS 
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Aprovat: 124 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

vots en contra (CUP) 

 

11. Exercir les competències autonòmiques en matèria de tutela financera dels 

ens locals a l'efecte de garantir que els recursos públics als quals contribueixen 

tots els ciutadans no són emprats pels ajuntaments per fer-ne donació a entitats 

separatistes com l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), vulnerant 

així la neutralitat política, la garantia del pluralisme polític i les pròpies 

competències municipals. En aquest sentit, i atès que ja s'ha establert 

judicialment que tant l'adhesió a l'AMI com la donació de quantitats a aquesta 

entitat infringeixen la neutralitat política i les competències municipals, s'insta el 

Govern de la Generalitat a iniciar els procediments de revisió i reintegrament dels 

diners públics indegudament destinats a l'AMI.   

Rebutjat:  56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 72 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

 

 

 


