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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 LA POLÍTICA FINANCERA I 

PRESSUPOSTÀRIA (Tram. 302-00110/12) 

 

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

1) Demanar al Govern de l’Estat que retiri les mesures extraordinàries de 

control polític sobre les finances de la Generalitat de Catalunya, aprovades 

pel Govern del Partit Popular l’any 2015, derogant l’Ordre PRE/2454/2015, 

de 20 de novembre 
Aprovat:  71 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 57 vots en contra (Cs, PSC-

Units i PPC) * 

Esmena 1 

GP de Catalunya en Comú Podem 

d'addició d'un punt 2 

2) Demanar al Govern de l'Estat la modificació de la regla de la despesa de la 

Llei d'Estabilitat pressupostària que limita enormement la capacitat 

econòmica de la Generalitat. 

Aprovat: 69 vots a favor (JxCat, ERC i CatECP), 4 vots en contra (PPC) i 

55 abstencions (Cs, PSC-Units i un diputat d’ERC) 

Esmena 2 

GP de Catalunya en Comú Podem 

d'addició d'un punt 3 

3)  Demanar al Govern de l'Estat la derogació la llei de Racionalització i 

SostenibiUtat de l'Administració Local per garantir realment l'autonomia 

municipal. 

Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP) i 40 vots en 

contra (Cs i PPC) 

Esmena transaccional 1 

GP Republicà,GP de Catalunya en Comú Podem 

De modificació de l'esmena 4 del GP de Catalunya en Comú Podem d'addició d'un 

nou punt 4) 

4) Posar en marxa, en el marc dels pressupostos 2020, una reforma fiscal 

progressiva i verda, que garanteixi la funció redistributiva i lluiti 

contra la emergència climàtica. 
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Aprovat: 89 vots a favor (JxCat, ERC, PSC-Units i CatECP), 4 vots en 

contra (PPC) i 36 abstencions (Cs) 

 

*Els 4 diputats de la CUP, presents a l’hemicicle, no han participat en cap 

les quatre votacions 

 

 

 


