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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 CIUTADANS SOBRE LA PARÀLISI RECURRENT 
DEL GOVERN I ELS PLANS PER AFRONTAR LA PROPERA CRISI 

 

1) El Parlament de Catalunya afirma que ara és el moment de centrar tots els 
esforços del Govern i de la Generalitat en reparar els estralls que deixarà la crisi 
econòmica i energètica, que ja tenim al damunt, en les famílies, els autònoms i 
el teixit productiu. Per aquest motiu, considera imperatiu aprovar els 
pressupostos per al 2023 abans que acabi l’any. 
Aprovat: 81 vots a favor (PSC-Units, ERC, ECP, Cs, PPC i diputat no adscrit, 6 
vots en contra (CUP), 41 abstencions (JxCat i Vox) 

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

2) Dedicar en els pressupostos dels propers anys, començant amb els del 2023, 
els recursos necessaris per a assolir un mínim de 1.000 milions d’euros anuals 
per a polítiques públiques d’habitatge que posin l’accent en l’impuls de la 
construcció d’habitatge públic per part de la Generalitat de Catalunya i altres 
promotors d’habitatge social i assequible. 
(TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP ERC) 

Aprovat:  114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, Cs, PPC i diputat no 
adscrit) i 14 abstencions (CUP i ECP) 

3) Estendre la gratuïtat del servei per a l’usuari, que s’ha implantat per a la xarxa 
de Rodalies, a totes les línies que gestiona Ferrocarrils de la Generalitat. 

Rebutjat: 26 vots a favor (Vox, ECP, Cs, PPC i diputat o adscrit), 31 vots en 
contra (JxCat) i 72 abstencions (PSC-Units, ERC i CUP) 

 
4) Construir aparcaments d’enllaç (park and ride) a la vora de totes les estacions 

dels Ferrocarrils de la Generalitat. 
Aprovat:  Unanimitat (127 vots a favor) 
 

5) Establir amb caràcter urgent una deducció extraordinària i temporal en el tram 
autonòmic de l’IRPF d’almenys el 25% de l’import de l’increment experimentat 
en el pagament d’interessos de les hipoteques constituïdes a tipus variable 
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sobre l’habitatge habitual com a conseqüència de l’alça dels tipus d’interès de 
referència en l’actual conjuntura. 
Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 48 vots en contra 
(ERC, CUP i ECP) i 64 abstencions (PSC-Units i JxCat) 
 

6) Crear un fons de cooperació amb els ajuntaments que adopti o financi les 
mesures següents: 

a) Crear un fons per acompanyar proporcionalment o en la seva totalitat el 
pagament del deute acumulat a les famílies i persones en risc d'exclusió 
residencial i a les quals se Is garanteix el subministrament per la llei 24/2015 i 
treballar per assolir amb les companyies subministradores un acord de 
condonació d'una part important d'aquest deute. 

 (ACCEPTADA ESMENA NÚM. 6, DE MODIFICACIÓ, DEL GP ERC) 

Aprovat:  114 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, ECP, Cs, PPC i diputat no 
adscrit), 6 vots en contra (CUP) i 9 abstencions (Vox) 

a bis) Fer les accions que siguin necessàries perquè el màxim nombres de 
famílies en risc d’exclusió residencial siguin beneficiàries del bo social elèctric i 
del bo social tèrmic. 

 (ACCEPTADA ESMENA NÚM. 7, DE MODIFICACIÓ, DEL GP ERC) 

Aprovat:  123 vots a favor (PSC-Units, ERC, JxCat, Vox, ECP, Cs, PPC i diputat 
no adscrit) i 6 vots en contra (CUP)   

b) Reclamar a l’Estat la distribució territorial dels ingressos generats pels 
impostos als beneficis extraordinaris de la banca i les energètiques per tal de 
poder continuar acompanyant al teixit empresarial i el comerç local davant la 
pujada del preu de subministrament de llum i gas. 

(TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 8 DEL GP ERC) 

Aprovat:  77 vots a favor (ERC, JxCat, ECP i Cs), 33 vots en contra (PSC-Units) 
i 19 abstencions (Vox, CUP, PPC i diputat no adscrit) 

c) Una línia d’ajuts per cofinançar l’enllumenat de Nadal a les zones de major 
activitat comercial. 

Aprovat: 42 vots  a favor (PSC-Units, Cs, PPC i diputat no adscrit), 39 vots en 
contra (ERC i CUP) i 48 abstencions (JxCat, Vox i ECP)  

7) Estendre la tarifa plana de la quota del règim d’autònoms fins a un segon any. 
Aprovat: 50 vots a favor (JxCat, Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit), 46 vots en 
contra (ERC, CUP i ECP) i 33 abstencions (PSC-Units) 

8) Implantar la finestreta única empresarial. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 10, DE MODIFICACIÓ, DEL GP ERC) 
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Aprovat:  Unanimitat (129 vots a favor) 
 

9) Elaborar, en el termini de tres mesos, un estudi que identifiqui les causes per 
les quals les empreses consideren que la trama administrativa a la qual 
s’enfronten a Catalunya és massa densa i paralitzant, i que les impulsa a 
traslladar-ne la seu a una altra Comunitat Autònoma, i presentar-lo en seu 
parlamentària.  

Aprovat: 73 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Cs, PPC i diputat no adscrit), 39 
vots en contra (ERC i CUP) i 17 abstencions (Vox i ECP) 

10)  Acarar la construcció d’infraestructures fonamentals per no estrangular 
el creixement de l’economia catalana com ara, entre d’altres, la vari-ant B-40, 
la línia orbital ferroviària, el perllongament de la tercera pista de l’aeroport de 
Barcelona-el Prat i la línia 9 de metro. 
Aprovat: 81 vots a favor (PSC-Units, JxCat, Vox, Cs, PPC i diputat no 
adscrit), 47 vots en contra (ERC, CUP i ECP) 
 

11) En els pressupostos del 2023 reduir la despesa política supèrflua –com 
els privilegis dels expresidents de la Generalitat i les delegacions del Govern a 
l'exterior, les quals actuen contra els interessos del Regne d'Espanya-- per 
augmentar les partides destinades a pal·liar la crisi econòmica i social que 
pateix Catalunya. 

(ACCEPTADA ESMENA NÚM. 3, D’ADDICIÓ, DEL GP VOX) 

Rebutjat: 18 vots a favor (Vox, Cs, PPC i diputat no adscrit) i 110 vots en 
contra (PSC-Units, ERC, JxCat, CUP i ECP) 

 

 

* Les votacions recollides són les proclamades per la vicepresidenta primera en funcions de presidenta  
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