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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 POLÍTICA ECONÒMICA I 

PRESSUPOSTÀRIA (Tram. 302-00141/12)  

 

Pressupostos 

1) Presentar els pressupostos de la Generalitat corresponents a l’exercici 2020 

abans del dia 10 d’octubre, termini que estableix l’article 32 del Decret Legislatiu 

3/2002 pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de 

Catalunya. 

Aprovat:  62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 abstencions 

(JxCat, ERC i CUP) 

 

2) Presentar uns pressupostos de la Generalitat per a tots els catalans que 

incrementin els fons destinats a salut, educació i benestar social i que, com a 

mínim, siguin superiors als dels pressupostos del 2010, actualitzant els imports 

en funció de l’IPC. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, CUP i PPC)  i 62 vots 

en contra (JxCat i ERC) 

 

3) Pressupostar i dedicar a l’R+D+i l’objectiu de la Unió Europea per a 2020 (el 

2%) i, en particular, dedicar 900M al finançament i 100M a les inversions de les 

universitats públiques catalanes, així com incrementar en 150M els recursos 

dedicats a la recerca. Així mateix, augmentar la col·laboració i interacció entre la 

recerca pública i privada que afavoreixi també un augment de la inversió 

privada. 

Es transacciona amb l’esmena número 1 del GP Socialistes i Units per 

Avançar 

Rebutjat: 64 vots a favor  (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 66 vots en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

Seguretat jurídica i estabilitat política 

4) Realitzar, a través del seu President, una declaració pública i institucional de 

rebuig a les campanyes de boicot a les empreses i els agents econòmics 

catalans als quals determinades organitzacions han penjat l’etiqueta de 

desafectes al règim i de donar-los suport explícit. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 
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5) No promoure o justificar allò que denominen “aturades”, que comporten actes 

incívics que perjudiquen greument l’economia i la convivència dels catalans, 

vetllant pel lliure accés i circulació de persones i mercaderies en les vies de 

comunicació i les infraestructures de Catalunya, tot respectant el dret a vaga de 

tots els treballadors i garantint sempre la llibertat de moviment de la ciutadania. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 73 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

6) Generar confiança en els agents econòmics i la ciutadania, tot garantint la 

seguretat jurídica i l’estabilitat política i legislant sempre des del respecte al 

marc constitucional, estatutari i europeu, com l’única manera d’impulsar 

l’activitat econòmica i propiciar el retorn de les empreses que van traslladar la 

seva seu social a altres comunitats autònomes.  

S’accepta l’esmena número 1 del SP del Partit Popular de Catalunya 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 

 

 

Rigor pressupostari 

 

7) Comprometre’s a donar compliment als objectius d’estabilitat pressupostària, 

deute públic, regla de la despesa i dèficit establerts a la normativa vigent. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 74 vots en contra 

(JxCat, ERC, CatECP i CUP) 

 

Reforma de l’Administració de la Generalitat 

 

8) Encarregar una auditoria externa i integral sobre el cost, l’eficiència i l’eficàcia 

de l’estructura de l’Administració de la Generalitat i el seu sector, que entregui 

els treballs i les conclusions en un termini de tres mesos. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 62 en contra (JxCat i ERC) i 28 

abstencions (PSC-Units, CatECP i CUP) 

 

9) Crear una comissió per a la detecció de les duplicitats administratives i la 

reforma de l’Administració de la Generalitat, que contribueixi a la simplificació 

administrativa i a la millora dels serveis i mitjans comuns. Aquesta comissió 

haurà de lliurar les seves conclusions en el termini de tres mesos. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC), 66 vots en contra 

(JxCat, ERC i CUP) i 8 abstencions (CatECP) 
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10)  Elaborar una proposta en el termini de sis mesos per millorar l’eficiència i 

eficàcia de l’Administració de la Generalitat, que redueixi el seu cost de 

funcionament però sense que minvi la qualitat dels serveis. 

Aprovat: 117 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 

abstencions (CatECP i CUP) 

Eliminació de barreres burocràtiques 

11)  Elaborar un estudi i presentar-lo en el Parlament en el termini de tres mesos 

de totes les barreres regulatòries que frenen el creixement empresarial amb 

l’objectiu d’eliminar-les. 

Rebutjat: 56 vots a favor (Cs, PSC-Unit i PPC) i 74 vots en contra (JxCat, 

ERC, CatECP i CUP) 

 

12) Aprofundir en la coordinació i cooperació amb l’Agència Estatl d’Administració 

Tributaria per prevenir  i lluitar contra el frau fiscal i reduir d’aquesta manera la 

bretxa fiscal. Tanmateix, incorporar a l’Agència tributària de Catalunya més 

recursos per a la inspecció que permetin augmentar els controls fiscals.  

S’accepta l’esmena número 2 del GP Socialistes i Units per Avançar 

Aprovat: Unanimitat (128 vots a favor) 

 

13)  Millorar els recursos amb què compta la Inspecció de Treball per exercir les 

seves funcions.  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 62 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

Morositat 

14)  Establir les mesures necessàries per reduir en el termini de tres mesos el 

Període Mitjà de Pagament de les entitats del sector públic i perquè cap d’elles 

superi els 60 dies. 

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 62 vots en 

contra (JxCat i ERC) 

 

Alleugeriment fiscal per a la classe mitjana i treballadora 

15)  Reduir els tipus impositius del tram autonòmic d’IRPF corresponent a les bases 

liquidables de les rendes de la classe mitjana i treballadora, fins a 33.000 euros. 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 90 vots en contra (JxCat, ERC, 

PSC-Units, CatECP i CUP) 
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16) Sotmetre a l’avaluació de l’Institut Català d’Avaluació de Polítiques Públiques 

(IVALUA) l’eficàcia i l’eficiència de tots els tributs propis, començant per 

l’avaluació de l’impost sobre habitatges buits. S’accepta l’esmena número 7 

del GP Republicà, GP Junts per Catalunya 

Aprovat: 118 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) i 12 

abstencions (CatECP i CUP) 

 

17) Simplificar l’aplicació de deduccions i bonificacions autonòmiques de l’IRPF per 

guanyar en eficiència 

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 82 vots en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units i CUP) i 8 abstencions (CatECP). 

 

 


