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  21/04/2016 

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 SOBRE ELS PROJECTES DE LLEI DE 

PRESSUPOSTOS I DE MESURES FISCALS I FINANCERES 

 

El Parlament insta al Govern a: 

 

1.Presentar, abans del 15 de maig, el projecte de Llei de Pressupostos i el 
projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 2016.  

Transacció amb esmena 1 de CSQP 

Rebutjat: 59 vots a favor (C’s, PSC, CSQP i PPC) i 71 vots en contra 

(JxSí i CUP)  

1bis. Acompanyar els pressupostos amb iniciatives polítiques que permetin 

una reestructuració del deute públic. Així mateix desenvolupar, en el marc 
del grup de treball d’estudi del deute, una anàlisi sobre el deute públic de 

la Generalitat, que permeti plantejar un acord parlamentari assolir un 
procés de reestructuració del deute públic de la Generalitat, que inclogui la 

possibilitat d’acordar una quitança , i mecanismes d’aplaçament dels 
terminis de venciment del deute, així com la conversió de deute a curt 

termini en deute a llarg termini. 

Transacció amb esmena 5 de CSQP 

Rebutjat: 36 vots a favor ( PSC,CSQP i CUP), 71 vots en contra (JxSí i 

PPC)  i 23 abstencions (C’s) 

2.El Parlament insta al Govern a Iniciar negociacions amb l'Estat per: 

a) Revisar els objectius de dèficit públic pactats amb la Unió Europea en 

el marc de Memoràndum d’Entesa i Acord Marc d’Assistència financera 
(rescat), endarrerint de manera significativa els terminis de compliment 

dels objectius del dèficit públic per tal de millorar i flexibilitzar els objectius 
de dèficit que caldrà aplicar a les CCAA per a l’any 2016 

Rebutjat: 26 vots a favor (PSC, CSQP), 71 vots en contra (JxSí i CUP) i 

33 abstencions (C’s i PPC)  

b) Renegociar els interessos i el capital del deute existent i procedent 

del Fons de Liquiditat Autonòmica (FLA) a raó de l'insuficient finançament 
de Catalunya, incloent una negociació per aconseguir una quitança d'una 

part d'aquest deute. 
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Rebutjat: 26 vots a favor (PSC, CSQP), 81 vots en contra (JxSí, PPC i 

CUP) i 23 abstencions (C’s)  

c) Elaborar un nou sistema de finançament que sigui més just i millori 
substancialment la situació actual i permeti comptar amb més recursos per 

desenvolupar polítiques socials i econòmiques.  

Així mateix el Parlament insta al Govern obrir el diàleg amb d'altres 

Comunitats Autònomes que estan amb una situació similar per tal de 
compartir propostes i objectius, i establir una acció unitària vers l'Estat. 

Rebutjat: 49 vots a favor (C’s, PSC i CSQP), 71 vots en contra (JxSí i 

CUP) i 10 abstencions (PPC)  

 

Transacció amb esmenes 2, 3 i 5 de CSQP 

 

4. Presentar, en el projecte de llei de mesures fiscals i financeres per al 

2016, una proposta de reforma de l’impost de successions que reverteixi 
els canvis legislatius produïts amb posterioritat a  la Llei 19/2010. I en 

especial s’acordi revisar les reduccions per parentiu, eliminar la reducció 
del 99% establerta per la Llei 3/2011. Així com introduir una reducció 

variable de la base imposable per garantir que les herències de fins a 
100.000€ pels familiar de primer grau no hauran de pagar l’impost 

Transacció amb esmena 7 de CSQP 

Rebutjat: 35 vots a favor (PSC, CSQP i CUP) i 96 vots en contra (JxSí, 

C’s i PPC)  

5. Revisar els diversos beneficis fiscals que aplica la Generalitat i eliminar 

aquells que són clarament regressius. 

Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP), 61 vots en 

contra (JxSí) 

 

6. No portar a terme més processos de venda de patrimoni i privatitzacions 
com a solució per aconseguir més ingressos ja que s’ha comprovat que no 

ha estat una bona proposta, ans al contrari. 
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Aprovat : 120 vots a favor (JxSí, C’s, CSQP, PSC i CUP) i 10 abstencions 

(PPC) 

 

7. Realitzar en un termini màxim de 4 mesos un pla de racionalització de la 
despesa a l’Administració de la Generalitat, i presentar-lo a la Comissió 

d’Economia i Finances. 

Aprovat : 129 vots a favor (JxSí, C’s, CSQP, PSC, PPC i CUP) i 1 vot en 

contra  (un diputat de JxSí) 

 

8. Prioritzar les polítiques socials i les de reactivació econòmica, per tal de 
pal·liar les desigualtats i els índexs de pobresa, així com per potenciar les 

polítiques de creixement afavorint la creació de llocs de treball de qualitat. 

Aprovat : Unanimitat (130 vots a favor)  

 

9. Recuperar, gradualment, les despeses i pressupostos perduts durant els 

darrers anys posant especial èmfasi als serveis bàsics de salut, educació, 
ser-veis socials o d’altres que afectin directament a les persones.  

Aprovat : Unanimitat (130 vots a favor)  

 

10. Incorporar al pressupost les partides necessàries per tal de complir 

amb les mesures aprovades en el Ple extraordinari per a la pobresa i la 
reactivació econòmica. 

Aprovat : Unanimitat (129 vots a favor)  

 

11. Reservar una partida pressupostària per desplegar el Pla de Política 

Industrial de Catalunya 2020, com un dels eixos estratègics per a millorar 
l’ocupació i la competitivitat de Catalunya.  

Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP), 61 vots en 

contra (JxSí) 

 

Frau i evasió fiscal 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

12. Aprovar en el termini de 2 mesos un pla contra el frau fiscal que tingui 
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en compte:  

a)La incorporació de mecanismes que permetin reduir el frau fiscal i 
assimilar-nos als països de la Unió Europea. Actualment, Catalunya té un 

nivell de frau fiscal i economia submergida del 22’3% del PIB.  

Aprovat : 68 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, PPC i CUP), 61 abstencions 

(JxSí) 

 

b)L’augment dels recursos tècnics i humans dins l’agència tributà-ria 
catalana per millorar l’eficàcia de la lluita contra el frau i l’evasió fiscal, 

atès que els experts comptabilitzen en 16.000M€ els ingressos que deixem 

de percebre en aquest concepte. 

Aprovat : 59 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, i CUP), 71 abstencions (JxSí  

i PPC) 

 

c)L’establiment de mecanismes per millorar la coordinació entre l’agència 
tributària catalana i l’agència tributària espanyola. 

Aprovat : 59 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, i PPC), 10 vots en contra 

(CUP) i 61 abstencions (JxSí) 

 

Administració pública 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

13. Presentar durant aquest any 2016 el projecte de llei per a la reforma 

de l’Administració Pública que ens permeti disposar d’un model 
d’administració centrat en el ciutadà, un model inspirat en els principis de 

l’eficiència, la transparència i la rendició de comptes. 

Aprovat : 119 vots a favor (JxSí, C’s, CSQP, PSC i PPC) i 10 abstencions 

(CUP) 

 

14. Aplicació  de la limitació salarial dels alts càrrecs, aprovada en la Llei 
2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i 

del sector públic que a dia d'avui s'està incomplint. 

Transacció amb esmena 8 de CSQP 
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Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 

(JxSí) 

 

15. Reduir els càrrecs de confiança del Govern a un número inferior al 
que hi havia quan va prendre possessió el nou Govern 

Transacció amb esmena 9 de CSQP 

Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 vots en 

contra (JxSí) 

 

16. Rescindir els concerts amb els centres educatius que segreguen per 
sexe, establint un període de transitorietat fins l’inici del curs 2017-2018 

per permetre a aquests centres adaptar-se al principi de coeducació, per 

mitjà de l'escolarització mixta. 

Transacció amb esmena 10 de CSQP 

Aprovat : 59 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, i CUP), 45 vots en contra (35 

diputats de JxSí i el PPC) i 26 abstencions (diputats de JxSí) 

 

Pagaments pendents 

El Parlament insta el Govern de la Generalitat a: 

 

17. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, 
un informe sobre els pagaments pendents de la Generalitat amb proveïdors 

i un Pla de pagament per resoldre aquesta situació. 

Aprovat : 67 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 

(JxSí) 

 

18. Presentar en el termini d’un mes, a la Comissió d’Economia i Hisenda, 

un informe sobre els deutes pendents amb els Ajuntaments catalans i un 
Pla de pagament per resoldre aquesta situació. 

Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC , CSQP, PPC i CUP) i 61 abstencions 

(JxSí) 

 

19. Garantir, a través dels diversos instruments amb els què compta el 
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Govern, la tresoreria suficient per fer front al pagament de les nòmines 

dels treballadors públics per a aquest any 2016. 

Aprovat : Unanimitat (130 vots a favor)  

 

Nous punts: 

 

20.Demanar, al Govern de l’Estat, una pròrroga de l’Impost de Patrimoni 
com a pas previ i transitori a un impost sobre grans fortunes. Alhora que 

s’insta al govern de la Generalitat a adoptar les mesures legals necessàries 

per ampliar la recaptació de l’Impost de Patrimoni. 

Transacció amb esmena 11 de CSQP 

Rebutjat:  36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 71 en contra (JxSí i PPC) i 

23 abstencions ( C’s)  

21.«Desenvolupar i posar en marxa les previsions que sobre noves taxes 

estableix la Llei de Finançament del Transport Públic. 

a) Recàrrec sobre l’Impost d’activitats econòmiques de superfícies 

comercials amb facturació anual superior a un milió d’Euros dotats de 
transport públic urbà d’alta freqüència. 

b) Contribució especial o taxa als grans esdeveniments generadors de 
mobilitat 

quan impliquin mesures especials de trànsit i de reforç de transport públic. 

c) Impostos o taxes generals sobre la circulació 

d) Recàrrec o augment impositiu sobre l’impost de matriculació en funció 
de la categoria mediambiental» 

e) Aplicar altres mesures que es puguin preveure, en el desplegament de la 

Llei de Finançament del Transport Públic. 

Transacció amb esmena 15 de CSQP 

Rebutjat:  36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 71 en contra (JxSí i PPC) i 

23 abstencions (C’s)  

 

22. «Millorar la gestió tributària en relació a l’impost sobre els habitatges 
buits establert en la Llei 14/2015.» 
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Esmena 12, GP CSP 

Aprovat : 120 vots a favor (JxSí, C’s, CSQP, PSC i CUP) i 10 abstencions 

(PPC) 

 

23. «Reduir els tipus mínims, suavitzar els tipus de les rendes de les 

rendes mitjanes, i incrementar els tipus de les rendes superiors del tram 
autonòmic de l’IRPF.» 

Esmena 13, GP CSP 

 

Rebutjat:  36 vots a favor (PSC, CSQP i CUP), 60 en contra (JxSí) i 33 

abstencions (C’s i PPC)  

24 «Analitzar les possibilitats d’augment dels ingressos per taxes, 
especialment les vinculades als tributs mediambientals, a partir d’una 

millora en la gestió i de la modificació dels tipus establerts en algunes de 
les taxes.» 

Esmena 14, GP CSP 

Aprovat : 97 vots a favor (JxSí, PSC, CSQP i CUP),  10 vots en contra 

(PPC) i 23 abstencions (C’s) 

 

25 «Eliminació de totes les partides vinculades a subvencions que no 
estiguin orientades  a complir mandats constitucionals o estatutaris o a 

cobrir necessitats socials.» 

Esmena 16, GP CSP 

Rebutjat: 59 vots a favor (C’s, PSC, CSQP i PPC), 71 en contra (JxSí i 

CUP)  

26.«Revisió dels criteris a partir dels quals s’atorguen subvencions a 

mitjans de comunicació digitals, en paper, televisió i ràdio. Revisió de les 

subvencions atorgades durant el present any, i limitar la renovació de les 
subvencions atorgades durant el present any.» 

Esmena 17, GP CSP 

Aprovat : 69 vots a favor (C’s, PSC, CSQP, PPC i CUP) i 61 vots en 

contra (JxSí) 
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27. «Reducció significativa, en un mínim del 50% de les partides adreçades 
a publicitat institucional, especialment aquelles que encobreixen 

subvencions indirectes.» 

Esmena 18, GP CSP 

Rebutjat:  59 vots a favor (PSC, CSQP i PSC i PPC), 61 en contra (JxSí) i 

10 abstencions (CUP)  

28.«Revisió i rediscussió de la necessitat i l’oportunitat de cadascuna de les 

partides de despesa que no tinguin relació directa amb la prestació d’un 

servei públic.» 

Esmena 19, GP CSP 

Aprovat : Unanimitat (129 vots a favor)  

 

«29. Presentar abans del 10 d’octubre d’enguany, d’acord amb l’article 32 

de la llei Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei de finances, el projecte de llei de pressupostos de la 

Generalitat per l’any 2017 i la documentació annexa, per al seu examen, 
esmena i aprovació.» 

Transacció amb esmena 1 del PP 

 

Rebutjat: 59 vots a favor (C’s, PSC, CSQP i PPC), 71 en contra (JxSí i 

CUP)  


