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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 LA CUP SOBRE LES CONSEQÜÈNCIES DE LES 

NORMES IMPOSADES PELS MERCATS FINANCERS RESPECTE A LES 

POLÍTIQUES PÚBLIQUES (Tram. 302-00031/12)  

 

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

 

a. Revertir les externalitzacions mitjançant la creació d’un fons estructural que 

ha de servir per assumir la prestació de serveis públics mitjançant la gestió 

directa i democràtica apostant per un sector públic fort que prioritzi els 

processos de reproducció de la vida reclosos en l’àmbit domèstic i assumits 

per les dones, prioritzant l’objectiu de socialitzar i donar cobertura a les 

tasques de cura d’envelliment i sociodependència.  

b. Desobeir el topall de dèficit o la regla de la despesa que ens marca la LPGE 

o el FLA, que son instruments que sotmeten a les autonomies i la seva 

necessitat de finançament als designis de l’estat central i al pagament del 

deute imposat per la troika. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 115 en contra (Cs, JxCat, 

ERC, PSC-Units i PPC) 

c. Incrementar els impostos del patrimoni improductiu i als estrats de renda 

més elevats, en el marc d'una reforma fiscal progressiva que tingui en 

compte la renda i el patrimoni del contribuent.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 98 en contra 

(Cs, JxCat, ERC, PPC) 

c. bis  Per tal d'impulsar la despesa pública i redistribuir la riquesa es fa 

necessari   que la Llei de mesures fiscals i financeres del 2019  incorpori  

modificacions  fis cals per augmentar  la progressivitat en la recaptació  de 

l'impost  de successi ons, l'impost  de la renda de persones físiques i  

impulsar  mesures de fiscalitat ambiental. 

Aprovat: 88 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 3 

vots en contra (PPC) i 36 abstencions (Cs) 

Acceptació de l’esmena 2 de CatECP  

d. Enfortir, expandir i articular l’estructura productiva existent, per generar 

una veritable xarxa productiva nacional, que combini l’activitat de les grans 

empreses amb l’expansió i l’estímul de les empreses de caràcter més local i 

integri en la dinàmica productiva les diferents propostes cooperatives i 

d’economia social.  
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e. Treballar per millorar les condicions laborals de les treballadores revertint la 

visió de la millora de la competitivitat basada en la disminució de costos 

laborals, tenint en compte que els salaris són una de les principals fonts de 

la demanda amb l’objectiu de fomentar el consum i la inversió interna, 

impulsant una despesa pública que actuí com a palanca de dinamització de 

la demanda i l’ocupació de qualitat. 

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

i 3 abstencions (PPC) 

e. bis Per tal de garantir els drets dels treballadors i treballadores públiques és 

imprescindible el retorn de les pagues extres de 2013 i 2014 que van ser 

retallades. Retorn que s’hauria de fer abans de finalitzar el 2019 i 2020 

respectivament. 

Transacció amb l’esmena 3 de CatECP  

Aprovat: 68 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC i CUP) i 59 

abstencions (JxCat, ERC) 

 

f.   Creació d’una banca pública, tenint en compte que l’àmbit financer és 

una part central de l’entramat econòmic d’una societat i amb l’objectiu de 

recuperar el control sobre l’àmbit financer i entroncar-lo amb una activitat 

econòmica equilibrada. La banca pública ha d’esdevenir un dels instruments 

principals a l’hora d’ajudar a plasmar els eixos centrals de desenvolupament 

que haurien d’esdevenir la força tractora de la dinàmica econòmica i 

productiva del país, de forma que el Govern és compromet a:  

i.   Presentar en el termini de 90 dies un projecte de llei de reforma de 

l’Institut Català de Finances (ICF)  per tal que es converteixi en l’embrió 

real de la banca pública catalana; per això, cal que se’n reformi la 

governança i que sigui realment democràtic i públic. Alhora, cal incorporar 

en totes les seves avaluacions de crèdits, préstecs o avals el retorn social i 

ambiental de qualsevol de les peticions de finançament.  

Rebutjat: 29 vots a favor (PSC-Units, CatECP i CUP) i 98 en contra 

(Cs, JxCat, ERC, PPC) 

 

2. El Parlament de Catalunya reconeix que:  

a. Poden existir deutes i compromisos financers que, per les circumstàncies 

en què han estat contrets, pels processos que financen o pels impactes que 

tenen sobre els drets humans, drets econòmics socials i culturals del poble 

de Catalunya, es poden considerar il·legítims, tal i com han constatat 
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institucions com la Conferència de Nacions Unides sobre Deute i 

Desenvolupament (UNCTAD), el Consell de Drets Humans de Nacions 

Unides o l’expert independent de Nacions Unides sobre els efectes del deute 

i altres obligacions financeres dels Estats en el ple gaudi dels drets humans, 

particularment els drets econòmics, socials i culturals.  

b. Davant possibles irregularitats o il·legitimitats que afectin el deute públic 

o d’altres compromisos financers, els ciutadans i ciutadanes de Catalunya, 

de forma directa o a través dels seus representants en aquest Parlament, 

han de disposar del dret a impugnar els contractes que han generat les 

esmentades irregularitats o il·legitimitats, emprenent les accions 

administratives o judicials que pertoqui, incloent la possibilitat de declarar 
la nul·litat dels compromisos financers derivats i per tant impagar els 

deutes que resultin il·legítims. Cal, per tant, impulsar una auditoria 

ciutadana del deute de la Generalitat.   

Transacció amb l’esmena 1 de CatECP  

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i CUP) i 115 en contra (Cs, JxCat, 

ERC, PSC-Units i PPC) 

 

 

 

 

 


