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VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DEL PPC SOBRE ELS SACRIFICIS DELS CATALANS 

COM A CONSEQÜÈNCIA DE L’ACCIÓ DE GOVERN (302-00173/12)  
 

1. El Parlament de Catalunya: 

a) Desaprova les manifestacions públiques del president de la Generalitat en les 

que insta en aprofundir en la divisió de la societat catalana. 

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC) i 63 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

b) Condemna els aldarulls i la violència que va tenir lloc el proppassat dia 11 de 

desembre a la Universitat Autònoma de Barcelona, així com també tots aquells 

actes violents que s’han produït recentment i que impedeixen la llibertat 

d’expressió i d’opinió a les universitats catalanes. 

Rebutjat: 55 a favor (Cs, PSC-Units, PPC) i 70 en contra (JxCat, ERC, 

CatECP, CUP) 

c) Constata que el principal problema que pateixen els catalans no és un conflicte 

polític entre Catalunya i la resta d’Espanya, sinó la deixadesa de funcions del 

Govern de la Generalitat envers el conjunt de la ciutadania de Catalunya. 

Rebutjat: 38 a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxCat, ERC, CatECP, CUP) i 

16 abstencions (PSC-Units) 

d) Denuncia la paràlisi de l’acció govern en la que es troben instal·lats els 

membres del Govern, la seva manca de lideratge en relació projectes inclusius i 

transversals i l’oblit dels problemes socials que pateix la societat catalana, el que 

ha comportat per als catalans el patiment d’una llarga llista de sacrificis, entre els 

que destaquen: 

- Una important llista d’espera en polítiques de dependència i autonomia personal 

que afecta a més de 75.000 catalans. 

- Tenir la segona inversió pública en polítiques social per habitant més baixa del 

conjunt de les comunitats autònomes. 

- La cronificació dels barracots en les escoles i instituts públics. 

- Ser la comunitat autònoma en la que més s’ha reduït la inversió en polítiques de 

salut en els darrer deu anys. 

- La perpetuació d’unes llistes d’espera en l’àmbit de la salut que ja afecten a més 

de 700.000 catalans, així Catalunya és la comunitat autònoma amb més pacients 

per habitant en les llistes d’espera sanitàries. 

- Pagar les taxes universitàries més elevades i tenir un infrafinançament de les 

universitats públiques. 

- Patir la pressió fiscal més elevada de l’Estat, especialment les rendes menors de 

30.000 euros. 

Rebutjat: 55 a favor (Cs, PSC-Units, PPC) i 70 en contra (JxCat, ERC, 
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CatECP, CUP) 

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a aprovar 

l’avantprojecte de llei de pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 a la major 

brevetat possible, contemplant al seu estat de despesa que, almenys, un vuitanta 

per cent de la despesa no financera vagi destinada a finançar polítiques 

socioeconòmiques. 

(S’accepta l’esmena núm.2 del GP PSC-Units) 

3. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a prioritzar les 

polítiques adreçades a: 

a) Reduir les llistes d’espera en l’àmbit de la sanitat per a visites a especialistes, 

proves diagnòstiques i intervencions quirúrgiques. 

b) Reforçar la dotació de professionals sanitaris a l’atenció primària per garantir 

una autèntica millora del servei. 

c) Dur a terme les mesures necessàries per a reduir el nombre de barracons 

provisionals a les escoles i instituts públics. 

d) Rebaixar les taxes universitàries i millorar el finançament del sistema 

universitari de Catalunya, tal com ja estableix la Resolució 546/XII del Parlament 

de Catalunya. 

e) Desplegar reglamentàriament la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures 

urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa 

energètica i la Llei 14/2017, del 20 de juliol, de la renda garantida de ciutadania.  

Rebutjat: 62 vots a favor (Cs, PSC-Units, CatECP, PPC) i 63 en contra 

(JxCat, ERC i CUP) 

f) Aprovar una reforma fiscal que tingui com objectiu convertir Catalunya en una 

comunitat fiscalment atractiva per als ciutadans, les empreses i els operadors 

econòmics. 

Rebutjat: 38 vots a favor (Cs i PPC) i 87 en contra (JxCat, ERC, CatECP, 

PSC-Units i CUP 

4. El Parlament de Catalunya insta el Govern a garantir l’aplicació a Catalunya 

d’un sistema educatiu efectivament trilingüe on el català, el castellà i l’anglès 

siguin llengües vehiculars de l’ensenyament sostingut amb fons públics en 

condicions d’igualtat i no-discriminació. 

(S’accepta l’esmena núm.1 del GP Cs) 

Rebutjat:  38 a favor (Cs i PPC), 71 en contra (JxCat, ERC, CatECP, CUP) i 

16 abstencions (PSC-Units) 

 


