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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 CatECP SOBRE LA RECUPERACIÓ DELS GRANS 

CONSENSOS PER A FER QUE CATALUNYA AVANCI (Tram. 302-00090/12) 

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a:  

 

1) Fomentar el diàleg dins de Catalunya i amb la resta d’administracions de 

l’Estat per tal de sortir de la situació de bloqueig polític, que deriva de la 

triple crisi - social, institucional i democràtica-  que està patint l’Estat.   

Aprovat: 87 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 40 
en contra (Cs i CUP) 

2) Traslladar en el seu diàleg amb la resta d’administracions públiques els 

grans consensos de la societat catalana, articulats en una agenda de canvi, 

aprovats en aquest Parlament, institució que representa la sobirania 

popular i que ha de tenir un paper clau a l’hora d’orientar les decisions 

fonamentals del país.  

Aprovat: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 40 en contra (Cs i 

CUP) i 20 abstencions (PSC-Units i PPC) 

 

3) Impulsar una agenda de canvi catalana que sigui ser un element clau sobre 

el qual pivoti el diàleg de la Generalitat amb el Govern de l’Estat per 

avançar en democràcia, en lluita contra la repressió i en blindatge dels 

drets socials, i contindrà entre altres punts:  

Rebutjat: 6 vots a favor (CatECP), 104 en contra (Cs, JxCat, ERC, 

CUP i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

a) L'avanç cap a un nou escenari de diàleg que parteixi de dos principis 

fonamentals: la desjudicialització de la política i, per tant, la llibertat 

del presos i preses polítiques, i el reconeixement que únicament hi 

haurà una solució política al conflicte des de la lògica de la 

bilateralitat i el respecte del principi democràtic, concentrat en un 

referèndum pactat i amb garanties. 

Aprovat: 66 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 43 en contra 

(Cs, CUP i PPC) i 19 abstencions (PSC-Units i 2 diputats d’ERC) 
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b) La renúncia a la via unilateral com a manera de resolució del conflicte 

entre Catalunya i España.  

Rebutjat: 63 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP i PPC) i 65 en 

contra (JxCat, ERC i CUP) 

c) La renúncia a la aplicació de l’article 155 de la Constitució com a 

manera de resolució del conflicte entre Catalunya i España.  

Aprovat: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 39 en contra 

(Cs i PPC) i 21 abstencions (PSC-Units i CUP) 

d) La garantia de presència de Catalunya en els organismes europeus i 

internacionals.  

Aprovat: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 36 en contra 

(Cs) i 24 abstencions (PSC-Units, CUP i PPC) 

e) L’establiment d’un nou sistema de finançament a partir de la creació 

d’una hisenda tributària pròpia i solidària que estigui basada en el 

principi d’ordinalitat.  

Rebutjat: 7 vots a favor (CatECP), 40 en contra (Cs i CUP) i 81 

abstencions (JxCat, ERC, PSC-Units i PPC) 

f) La derogació de l’article 135 de la Constitució, que prioritza el 

pagament dels interessos del deute financer enfront dels interessos 

de la majoria social. 

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

g) La derogació de les dues contrareformes laborals, dutes a terme tant 

pel PSOE de Zapatero com pel PP de Rajoy, que només han fomentat 

la inseguretat contínua com a horitzó vital dels treballadors i 

treballadores, han obert la porta a la sagnia dels EROS i han 

desequilibrat la balança entre els beneficis del capital i el treball.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 



 

 

 

 

premsa@parlament.cat – www.parlament.cat 

Tel. 933 046 610 

h) L’establiment d’un nou model de relacions laborals que torni a posar 

les condicions de treball en el centre amb un nou Estatut dels 

Treballadors i les Treballadores.  

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 

36 en contra (Cs) i 3 abstencions (PPC) 

i) Que blindi per llei la reforma de les pensions, derogant el factor de la 

sostenibilitat i garantint la pujada anual al cost de la vida.  

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP), 

36 en contra (Cs) i 3 abstencions (PPC) 

j) La creació d’una veritable banca pública, que posi en primer pla els 

interessos de la ciutadania i no exclogui del dret al crèdit bancari a la 

majoria, ni a les petites ni mitjanes empreses.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

k) L’exigència del retorn dels euros prestats per al rescat bancari, 

mitjançant l’establiment d’un impost a la banca.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

l) El blindatge del pacte contra les violències masclistes i garantir el 

dret de les dones a decidir sobre el propi cos.  

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

CUP) i 3 abstencions (PPC) 

m) L’exigència que els poders públics continuïn aprofundint en els pilars  

de l'Estat del benestar per a combatre la desigualtat vertical però 

també la desigualtat de gènere, garantint un major equilibri en el 

repartiment de les cures, juntament amb la creació d’un sistema de 

rendes potents per lluitar contra la pobresa infantil.  

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

PPC) i 4 abstencions (CUP) 

n) L’establiment d’un cordó sanitari feminista a la extrema dreta.  

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i CUP) 

i 39 abstencions (Cs i PPC) 
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o) L’impuls d’un New Green Deal a l’Estat, impulsat des de Catalunya, 

que acabi amb l'allargament de la vida útil de les centrals nuclears en 

funció d'interessos partidistes, que impedeixi la privatització dels 

nostres béns comuns i impulsi una transició ecològica al servei dels 

interessos de la majoria.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

p) El compromís de les forces democràtiques contra les anomenades 

clavegueres de l'Estat i l'establiment de controls democràtics i 

transparència institucional perquè no puguin tornar a repetir-se 

operacions delictives des del Govern contra partits polítics de 

l'oposició. 

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

i 39 abstencions (Cs i PPC) 

q) La prohibició per llei de les portes giratòries entre l’administració i les 

grans empreses que operen en sectors estratègics. 

Aprovat: 92 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP, CUP i 

PPC) i 36 abstencions (Cs) 

r) La reforma del sistema judicial que garanteixi la seva independència 

del poder polític, però també del poder econòmic. 

Aprovat: 68 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP) i 60 abstencions 

(Cs, PSC-Units, CUP i PPC) 

s) Una auditoria de la institució monàrquica i la depuració de les 

responsabilitats pertinents.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 39 en 

contra (Cs i PPC) i 17 abstencions (PSC-Units) 

t) La retirada de les medalles concedides a Billy el Niño i a altres 

torturadors del franquisme. Es modificarà la Ley de Amnistía per a 

que es puguin jutjar els crims de lesa humanitat del feixisme, i 

s’anul·laran els judicis del franquisme. També es  declararan nul·les 

les condemnes i sancions de tribunals, jurats i altres òrgans penals, 

administratius o militars dictades durant la guerra civil espanyola o la 

dictadura per motius polítics, ideològics, de creença o d’orientació 
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sexual, identitat o expressió de gènere. Així mateix, es farà una 

auditoria dels bens espoliats i es retornaran als seus legítims titulars.  

Aprovat: 72 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP), 36 en 

contra (Cs) i 20 abstencions (PSC-Units i PPC) 

u) El reconeixement de la importància de l'àmbit municipal com a eix 

fonamental per a la democratització de l'Estat i la transferència de 

competències per a fer front als nous reptes que han d'abordar les 

ciutats com la fixació de preus màxims del lloguer en zones 

especialment tensionades.  

Rebutjat: 10 vots a favor (CatECP, 2 diputats d’ERC i 1 diputat 
del PSC-Units), 39 en contra (Cs i PPC) i 79 abstencions 
(JxCat, ERC, PSC-Units i CUP) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                          

 


