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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 D’ERC SOBRE EL FINANÇAMENT NECESSARI PER A 

REFORÇAR L’ESTAT DEL BENESTAR (Tram. 302-00081/12) 

 

1- El Parlament de Catalunya constata que Catalunya pateix un preocupant 

dèficit fiscal recurrent, que suposa un enorme perjudici tant per al seu 

desenvolupament com per al benestar del seus ciutadans, agreujant les 

desigualtats socials i el risc de pobresa. 

Esmena aceptada 1 

(Esmena 2 del GP de Socialistes i Units per Avançar)  

Aprovats: 62 vots a favor (JxCat i ERC), 40 en contra (Cs i PPC) i 22 

abstencions (PSC-Units i CatECP) * 

1.bis. El Parlament de Catalunya constata que el Covem del Partit Popular, de   

manera irresponsable, no va dur a terme la corresponent revisió del sistema de 

finançament, tal com estava previst, per tal que entrés en vigor l'any 2014. 

Esmena Transaccionada 1 

D'addició d'un nou punt 1ter a la moció i de modificació de l'Esmena 3 GP de 

Socialistes i Units per Avançar  

Aprovats:  120 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP) i 4 

en contra (PPC) 

1 ter. El Parlament de Catalunya insta al Covem de la Generalitat a formar part 

de cada una de les comissions o grups que es conformin amb l'objectiu de 

reformar el sistema de finançament, garantint la representació participar 

d’aquells espais de diàleg útils per a defensar els interessos  dels ciutadans de 

Catalunya, i per tal d'assegurar els millors serveis públics i l'ampliació de la 

capacitat de promoure un desenvolupament econòmic arreu, garantint l'equitat 

i la cohesió social. 

Aprovats:  Unanimitat (124 vots a favor) 

 

2- El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a continuar 

treballant per trobar els consensos necessaris per aprovar uns pressupostos 

que reverteixin les retallades socials, i que posin els majors recursos 

disponibles derivats del creixement econòmic al servei de la reducció de les 

desigualtats socials i de la taxa del risc de pobresa. 
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Aprovats: 65 vots a favor (JxCat, ERC i PPC), 23 en contra (PSC-

Units i CatECP) i 36 abstencions (CS) 

 

3- El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a requerir al 

Govern de l’Estat que 

a. Faciliti les dades a la Generalitat de Catalunya per tal que pugui realitzar 

l’actualització del càlcul de la balança fiscal. 

Esmena aceptada 5 

(Esmena 2 del GP de Socialistes i Units per Avançar de modificació del punt 3b 

de la moció)  

Aprovats: 67 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 36 en contra (Cs) i 

21 abstencions (PSC-Units i PPC) 

3.b Prengui les mesures necessàries per a l'actualització de les bestretes del 

model de finançament. 

Aprovats:  Unanimitat (124 vots a favor) 

c. Compensi la pèrdua d’ingressos en l’impost de transmissions patrimonials 

i actes jurídics documentats com a conseqüència de l’aprovació del Reial 

Decret-Llei de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (RDL 

7/2019, d’1 de març). 

Aprovats:  84 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 40 

abstencions (Cs i PPC) 

d. Faci efectiu el compromís de pagar el deute de l’Estat amb la Generalitat 

derivat de l’incompliment de la Disposició Addicional Tercera de l’Estatut, 

del finançament dels Mossos d’Esquadra, entre d’altres. 

Esmena Transaccionada 2  

D'addició del punt 4 a la moció i de supressió de l'Esmena 3 GP de Catalunya en Comú 

Podem  

Aprovats:  84 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 40 

abstencions (Cs i PPC) 
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4. El Parlament de Catalunya insta al Covem de la Generalitat a posar en marxa una 

veritable reforma fiscal per augmentar la progressivitat, la redistribució de la riquesa i 

la fiscalitat verda. 

Aprovats:  Unanimitat (124 vots a favor) 

 

*Els quatre diputats del subgrup de la CUP, presents a totes les 

votacions, no han votat 


