Els regidors del Grup Polític Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya a
l’Ajuntament de Malgrat presenten aquesta moció perquè sigui inclosa a l’ordre del dia
del proper Ple Municipal.
MOCIÓ DE SUPORT A L’ACORD PER AL CONCERT ECONÒMIC DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA

La publicació de les balances fiscals ha estat un exercici de transparència i democràtic que ha
evidenciat, sense matisos, una greu situació d’injustícia per a tots els catalans i catalanes. El
resultat entre els impostos que la ciutadania de Catalunya aporta a l’Estat espanyol i la quantitat
de diners que rep en concepte de finançament per al conjunt d’administracions públiques de
Catalunya és clarament negatiu. Una situació insostenible.
Ho demostren les dades. Demostren, per exemple, que del 1986 al 2009, Catalunya ha aportat
en matèria de dèficit fiscal 289.874 milions d’euros, tres vegades l’aportació de la Unió Europea
a l’Estat espanyol en fons socials. Les dades demostren, per exemple, que el dèficit fiscal de
només l’any 2009, que va ser de 16.000 milions d’euros, significa dues vegades el pressupost de
la Generalitat de Catalunya d’aquest 2012 en sanitat. Una situació d’injustícia insostenible.
A dia d’avui, milers i milers de catalans i catalanes estan patint. La taxa d’atur del segon
semestre de 2012 a Catalunya se situa al 22%. La pressió fiscal sobre la ciutadania també és
creixent: l’1 de setembre l’IVA passarà del 8 al 10% i el reduït del 8 al 10%.
I el problema més gran que tenim és que nosaltres no podem decidir. Catalunya ha fet,
històricament, cinc pactes fiscals. L’Estat espanyol deu a Catalunya 10.500 milions d’euros
d’aquests pactes fiscals anteriors. Les negociacions amb Madrid sobre com i quant ens financem
han demostrat ser insuficients i ineficients pel que volem: poder decidir, des de la proximitat i
coneixement, què fem amb els nostres impostos; poder decidir quin és el sostre de les nostres
inversions i prioritats.
És per aquest motiu que, en aquest context, celebrem l’acord per a un nou model de finançament
que el passat 25 de juliol es va aprovar en el nostre Parlament, el Parlament de Catalunya. Un
acord pel concert econòmic que contempla un model propi de finançament i que passa perquè la
gestió tributària (exacció, gestió, recaptació, liquidació, revisió, sanció i inspecció) de tots els
tributs suportats a Catalunya corresponguin a l’Agència Tributària de Catalunya, com a única
administració responsable. Contempla que aquesta Agència tingui plena capacitat i atribucions
per a l’organització i exercici de funcions pròpies de la gestió tributària. Una proposta que recull
que la Generalitat tingui plena capacitat normativa i responsabilitat fiscal sobre tots els impostos
suportats a Catalunya. Un acord que no descuida exigir la lleialtat institucional vers el món
local, i insta al Govern a establir un model de finançament des dels ens locals sostenible i just.

Atenent que estem vivint un moment de màxima transcendència nacional, una situació
d’ofensiva i deslleialtat constant per part del govern espanyol i recollint un ampli reclam de la
ciutadania de Catalunya.

Per aquests motius, proposem al ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents acords:
PRIMER. Manifestar el suport de l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a l’acord adoptat pel
Parlament de Catalunya que determina el concert econòmic com a nou model de finançament de
Catalunya.
SEGON. Atès la dificultat de la conjuntura econòmica, i si l’actitud del govern de l’Estat
continua sent contrària als interessos de Catalunya i nega la negociació o s’oposa a pactar el
sistema de finançament acordat per la cambra catalana, instar el Parlament de Catalunya que
iniciï, d’acord i conjuntament amb el Govern de Catalunya, un procés de diàleg amb el conjunt
de la societat catalana per avançar per una banda cap a la configuració d’una majoria social
clara i compromesa amb la consecució per vies pacífiques i democràtiques d’un estat propi de
Catalunya, lliure i sobirà en el marc de la Unió Europea i, de l’altra, cap a la discussió i
elaboració rigorosa dels passos imprescindibles per exercir el dret a l’autodeterminació i assolir
el posterior estat propi amb èxit.
TERCER. Fer arribar aquest acord a la Presidència del Parlament de Catalunya i als grups
parlamentaris de la cambra catalana, a l’Associació Catalana de Municipis i Comarques, a la
Federació de Municipis de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya i al
Ministre d’Hisenda espanyol.
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