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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 LA CUP SOBRE EL RÈGIM DEL 78 I LA 

NECESSITAT DE PLENA SOBIRANIA PER A CONSTRUIR UN PAÍS 

ALLIBERAT NACIONALMENT I SOCIALMENT (Tram. 302-00046/12) 

 

1.- El Parlament de Catalunya, manifesta que la Constitució Espanyola, la Llei 

d’Amnistia i els anomenats “Pactes de la Moncloa” van constituir e ls acords i 

normes que configuren l’anomenada Transició, sense que els mateixos fossin 

garantia dels drets democràtics,  socials i nacionals del nostre poble. 

 

2.- El Parlament de Catalunya, manifesta el caràcter antidemocràtic i antisocial de 

la Constitució Espanyola en els següents continguts: 

 

2.1.- El Cap d’Estat es construeix de forma hereditària en els descendents 

del Sr. Juan Carlos de Borbón (proclamat Rei d’Espanya a Les Corts 

franquistes),  al qual se li atribueixen facultats d’intervenció política no 

estant subjecte a responsabilitats. 

2.2.- No reconeix el Dret d’Autodeterminació, separa i divideix nacions 

històriques i ni tant sols permet la federació de les Comunitats Autònomes. 

2.3.- Atribueix a les Forces Armades la missió de defensar la integritat 

territorial i l’ordenament constitucional. 

2.4.- Manté els privilegis per la jerarquia de l’Església Catòlica al no establir 

el laïcisme com a principi i garanteix com a Dret Fonamental “el dret que 

assisteix als pares per tal que els seus fills rebin formació religiosa....”. 

2.5.- No possibilita altres formes d’organització socioeconòmica que no 

sigui el capitalisme que denomina economia de mercat i estableix com a 

sistema únic. 

2.6.- No estableix com a Drets Fonamentals, directament exigibles sense 

necessitat de cap normativa que els desenvolupi, el Dret a la sanitat pública 

de qualitat, les pensions públiques garantides o tants d’altres drets socials. 

 2.7 Prioritza, en l'actual article 135, el pagament dels interessos del  

 deute a la garantia dels drets socioeconòmics de la ciutadania. 

S’accepta l’esmena 3 del GP de CatECP  

 

Aprovats: 71 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP, CUP i 1 diputat de Cs) i 52 

en contra (Cs, PSC-Units i PPC) 
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3.- El Parlament de Catalunya, insta el Govern a fer efectives les següents 

accions polítiques i normatives de caràcter democràtic, sobirà i social:  

3.1.- Modificació legislativa per incorporar en totes les noves contractes o 

qualsevol forma de gestió indirecta un salari mínim de 1.200 € que en cap 

cas podrà ser objecte de rebaixa.  

3.2.- Pla de creació de centres de secundària que garanteixi la provisió 

pública universal i qualitat, garantint el 6% del PIB a ensenyament. No 

renovació dels concerts de les escoles i instituts que segreguen per qüestió 

de sexe. 

3.3.- Garantia de gratuïtat de l’ensenyament des del 0-3 fins a la 

Universitat, transitòriament rebaixa del 30% de les taxes universitàries a 

partir del curs 2018-2019. 

3.4.- Nou sistema fiscal redistributiu i progressiu que com a mínim suposi: 

a) Incrementar progressivament els trams de l’IRPF per les rendes 

superiors a 60.000 €. 

b) Reforma de l'impost de successions:  reduir el màxim exempt en 

qualsevol cas (excepte entre parella). Incrementar els tipus de forma 

progressiva, centrant-nos en grans fortunes. 

 

3.5.- Recapitalitzar i recuperar el conjunt del sistema sanitari en quan a la 

gestió pública; per tant, impulsar la comissió d'estudi per analitzar i avaluar 

les concessions, convenis i concerts per a la seva recuperació com a 

provisió pública directa. 

3.6.- Reducció d'un 50% en les llistes d'espera, en el termini de 6 mesos. 

Per fer-ho efectiu es prioritzarà l'assistència als centres del SISCAT de 

titularitat pública. Això comporta la recuperació de la totalitat de l’activitat 

sanitària que es feia en els serveis sanitaris públics, optimitzant la 

utilització dels quiròfans en torn de matí i tarda i recuperant els llits que 

s'han eliminat o tancat provisionalment durant la darrera dècada. Es dotarà 

del pressupost necessari i del personal del qual s'ha prescindit. 

3.7.- Es regularà el procediment d’expropiació dels habitatges buits de la 

banca amb consideració en relació a la quantia indemnitzatòria d’allò que 

l’Estat ja els hi va avançar amb el seu rescat. A la vegada es crearà amb 

parc d’habitatge públic amb un preu de lloguer que no superi el 30% del 

salari. 

3.8.- Impulsar una reforma de l’Institut Català de Finances (ICF)  per tal 

que es converteixi en l’embrió real de la banca pública catalana i presentar 

en el primer semestre de 2019 el Projecte de Llei de la Banca Pública. 
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3.9.- Modificar la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones 

i homes per desenvolupar totes les mesures necessàries per fer realitat la 

igualtat retributiva entre dones i homes. 

3.10.- Crear un observatori de control, denúncia i transparència en relació a 

les vulneracions de Drets Humans per part del Cos de Mossos d’Esquadra.   

Rebutjat: 10 vots a favor (CatECP i CUP) i 113 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

PSC-Units i PPC) 

 

4.- El Parlament de Catalunya, manifesta tot el suport a les preses polítiques, a 

les persones exiliades, i a totes les milers de persones repressaliades per part de 

l’aparell de l’estat espanyol, per haver defensat el dret a l’autodeterminació,  així 

com a l’exercici dels Drets Fonamentals de Llibertat d’expressió, Reunió i 

Manifestació que es puguin donar el 21 de desembre de 2018 o en l’inici de la 

“Macrocausa Catalunya” davant el Tribunal Suprem.  

Aprovat: 62 vots a favor (JxCat, ERC i CUP), 53 en contra (Cs, PSC-Units i 

PPC) i 8 abstencions (CatECP) 

 

 

 


