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  21/03/2019 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CS SOBRE L’EMPRESA I L’OCUPACIÓ AMB 

RELACIÓ AL PROCÉS  (Tram. 302-00079/12) 

 

El Parlament de Catalunya: 

1) Condemna la situació en què el Govern de la Generalitat va posar la població 

de Catalunya durant els mesos de setembre i octubre de 2017, en què, a més de 

la fractura social provocada, va generar una inestabilitat que va comportar la 

sortida de milers d’empreses, la posada en risc de molts llocs de treball, la  

caiguda de la inversió estrangera i la sortida de milions d’euros d’estalvis en 

forma de dipòsits. 

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 70 en contra (JxCat, 

ERC, CatECP, CUP i diputada no adscrita) 

 

2) Condemna amb rotunditat qualsevol acció de boicot cap a les empreses 

catalanes, especialment el senyalament per motius polítics per part d’entitats 

separatistes, i insta el Govern a emprendre les accions necessàries per a impedir, 

investigar i perseguir la realització d’aquesta pràctica tan perjudicial per a 

l’activitat econòmica i la creació d’ocupació.  

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 81 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

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

 

3) Abandonar la seva postura de victimisme i falta de respecte a la resta 

d’Espanya amb la utilització d’un suposat greuge fiscal, i participar de manera 

activa en el Consell de Política Fiscal i Financera per tal de garantir la defensa 

dels interessos dels catalans, així com participar en el grup d'experts sobre 

l'anàlisi de l'actual sistema de finançament i que haurà de formular una nova 

proposta sobre el nou sistema de finançament autonòmic.  

Esmena transaccional entre l’esmena numero 1 del GP Socialistes i Units 

per Avançar i el text original del GP Ciutadans. 

 

4) Garantir la seguretat jurídica i l'estabilitat política, legislant en el respecte a 

l'ordenament jurídic vigent, per tal de generar un marc d'estabilitat que afavoreixi 

l'atracció d'empreses, inversions i talent, tot revertint la dinàmica actual.  

Esmena transaccional entre l’esmena numero 2 del GP Socialistes i Units 

per Avançar i el text original del GP Ciutadans. 

 

5) Complir sempre amb el paper institucional que li correspon, no promovent   

des del Govern la realització de tancaments governamentals autoanomenats 

“aturades”, tot respectant el dret a vaga de tots els treballadors i garantint en tot 
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moment la llibertat de moviment de la ciutadania, vetllant pel lliure accés i 

circulació de persones i mercaderies en les vies de comunicació i les 

infraestructures de Catalunya.  

Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 64 en contra 

(JxCat, ERC, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

6) Deixar de pressionar empreses catalanes i les restants administracions 

públiques per a obligar-les a realitzar la liquidació de tributs i quotes de la 

Seguretat Social a través de l’Agència Tributària de Catalunya.  

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 81 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

7) Realitzar un estudi, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini màxim de 

tres mesos, sobre l’ocupació potencial perduda a Catalunya durant els dos últims 

anys per la inestabilitat política, incloent-hi les mesures necessàries per a corregir 

aquesta tendència i aprofitar les màximes oportunitats del mercat laboral.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

8) Realitzar un estudi, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini màxim de 

tres mesos, sobre els costos quant a l’activitat i l’ocupació que han tingut sobre el 

comerç, el turisme i els autònoms les diferents aturades, vagues, talls de 

carreteres i infraestructures de mobilitat, amb la participació de les entitats del 

sector del comerç, del turisme, pimes i autònoms, incloent-hi les mesures 

necessàries per a corregir aquesta tendència.   

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC, CUP i 

diputada no adscrita) i 23 abstencions (CatECP i PSC-Units) 

 

9) Realitzar un estudi, i presentar-lo en seu parlamentària en el termini màxim de 

tres mesos, sobre la caiguda de la inversió estrangera i la sortida de milions 

d’euros d’estalvis en forma de dipòsits, incloent-hi les mesures necessàries per a 

corregir aquesta tendència.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

10) Treballar amb el Govern d’Espanya i la resta de comunitats autònomes per a 
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eliminar qualsevol tipus de tanca regulatòria, financera, fiscal i/o laboral que 

impedeixi o dificulti l’expansió o moviment de les empreses entre les diferents 

comunitats, especialment les pimes i totes aquelles que comportin la creació de 

llocs de treball estables.  

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC) i 86 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CatECP i CUP) 

11) Deixar d’instrumentalitzar políticament els congressos, fires i qualsevol acte 

de caire institucional organitzats a Catalunya, abandonant els discursos que 

distorsionen la realitat i difonen una imatge d’Espanya negativa i irreal, i que 

perjudiquen les oportunitats de les empreses a Catalunya.  

Rebutjat: 39 vots a favor (Cs i PPC), 64 en contra (JxCat, ERC, CUP i 

diputada no adscrita) i 23 abstencions (CatECP i PSC-Units) 

 

12) Aprofundir en la coordinació amb el Govern d’Espanya per a incrementar la 

utilització de les estructures consulars, ambaixades i oficines comercials 

internacionals amb l’objectiu de fomentar la inversió forana a Catalunya i la 

promoció del turisme i el comerç.  

Rebutjat: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 64 en contra (JxCat, 

ERC, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

13) Donar explicacions en seu parlamentària sobre els informes fets pel Ministeri 

d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, que denuncien la creació 

d’estructures permanents a l’estranger que, lluny de perseguir la promoció 

econòmica de Catalunya, es dediquen a difondre propaganda separatista i a 

perjudicar la imatge d’Espanya, davant la inacció del Govern d’Espanya.    

Rebutjat: 40 vots a favor (Cs i PPC), 81 en contra (JxCat, ERC, PSC-

Units, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 

14) Coordinar amb l’ICEX i Turespaña les mesures necessàries per a facilitar i 

augmentar la presència de les empreses catalanes a las fires i congressos 

internacionals, aprofitant les potencialitats i sinèrgies d’una estratègia comuna a 

nivell de tot Espanya.  

 

15) Sol·licitar de l’Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) un 

estudi sobre el cost, l’eficiència i eficàcia de l’estructura de l’ Administració de la 

Generalitat i el seu sector públic.  
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Rebutjats: 57 vots a favor (Cs, PSC-Units i PPC) i 64 en contra 

(JxCat, ERC, CUP i diputada no adscrita) i 6 abstencions (CatECP) 

 


