
Resolució del Consell Nacional del PSC: 

 

Fa tot just 10 dies, el Govern presidit per Mariano Rajoy va anunciar el paquet de retallades 
més dur de la història d’Espanya. Aquest tipus de mesures no són noves pels catalans i les 
catalanes, que portem més d’any i mig patint les polítiques conservadores del Govern d’Artur 
Mas. 

 

Aquestes mesures tenen a veure sobretot amb la ideologia dels dos partits que es troben al 
capdavant dels governs d’Espanya i Catalunya, i responen a una decisió presa en base a una 
ideologia determinada, que ha vist en la crisi l’oportunitat d’aplicar aquelles polítiques i de fer 
aquelles contrareformes que en una situació de normalitat mai haguessin pogut portar a terme. 

 

Estem, per tant, davant un moment de risc extrem pel que fa al manteniment de l’estat de 
benestar que hem construït entre tots. Mesures com l’euro per recepta, l’eliminació de la sisena 
hora educativa, la reducció de la prestació d’atur, l’augment de l’IVA cultural o la rebaixa dels 
sous dels treballadors públics, no són més que una demostració del camí que han decidit 
prendre Mariano Rajoy i Artur Mas. Un camí que correm el risc que consolidi una Catalunya a 
dues velocitats, en la que només aquells que s’ho puguin pagar podran accedir als serveis 
bàsics de l’Estat del Benestar. 

 

Davant d’aqueta situació, és la nostra obligació com a segon partit del país i com a màxims 
representants dels i les progressistes catalans, fer una denuncia constant d’aquests fets, tot 
aprofitant els instruments polítics i institucionals al nostre abast per aconseguir que ningú quedi 
enrere a causa de les esmentades polítiques conservadores.  

 

És la nostra obligació exercir de forma nítida la tasca d’oposició que espera de nosaltres la 
ciutadania i denunciar amb plena contundència tots i cadascun dels atacs que estan patint les 
classes mitges i treballadores del nostre país. És hora per tant, d’activar fins al darrer militant, 
fins a la darrera agrupació per respondre aquest atac amb intel·ligència però amb tota claredat, 
amb responsabilitat però amb convenciment i en defensa dels nostres principis, en concertació 
amb els conjunt de sectors del país i sobretot amb aquells ciutadans que ho estan passant 
malament i necessiten que avui i no demà, els acompanyem en aquest moment de dificultat.     

 

En paral·lel a aquesta situació, i en moltes ocasions sembla que per amagar el que hem dit fins 
ara, més que per resoldre-ho, s’està portant a terme una negociació important pel país, com és 
la del pacte fiscal.  

 

Per tant, el PSC coincideix amb una àmplia majoria de la societat en que cal anar més enllà i 
fer un nou pacte fiscal amb les següents línies orientadores:  

 

Reivindiquem un pacte fiscal que impliqui un canvi de model respecte als diferents acords de 
finançament assolits en la història del nostre autogovern. Un model propi que asseguri uns 
ingressos estables i suficients per fer front a les responsabilitats de despesa derivades de les 
nostres competències i dels serveis que presta la Generalitat. Aquest nou pacte fiscal té com a 
objectius: aconseguir més recursos per a la Generalitat de Catalunya, assolir una plena 
capacitat de decisió sobre els impostos que paguem els catalans i la definició dels nivells de 



solidaritat a partir de criteris d’equitat d’acord amb el nostre esforç fiscal, d’igualtat d’accés als 
serveis bàsics de l’estat de benestar i de màxima transparència.  

 

El nou pacte fiscal ha d’implicar absolutes garanties de lleialtat institucional d’ambdues parts 
per tal d’evitar la reiteració dels coneguts incompliments per part de l’Administració General de 
l’Estat.    
 
 

En base a aquests principis negociadors, els socialistes catalans ens reafirmem en la 
voluntat d’aconseguir un ampli acord pel pacte fiscal, que sigui com a mínim tant 
representatiu de la nostra societat com el que es va assolir al voltant de l’Estatut, i per 
això vam presentar al Govern i la resta de forces polítiques durant la primera cimera del 
pacte fiscal un document de “Bases per un ampli acord pel pacte fiscal” i per això ens 
comprometem a  esprémer fins a l’últim moment  totes les possibilitats d’arribar a una 
posició conjunta que expressi la unitat política catalana i la més amplia majoria possible 
del Parlament de Catalunya. 

 

El Consell Nacional del Partit dels Socialistes de Catalunya encomana a la Comissió 
Executiva del Partit, encapçalada pel seu Primer Secretari, que, prengui les decisions i 
arribi als acords necessaris amb el Govern de la Generalitat i la resta de forces polítiques 
del país, que permetin expressar la màxima unitat política catalana davant el Govern de 
l’Estat sobre la necessitat d’acordar un nou pacte fiscal per Catalunya, que respecti els 
principis orientadors de la proposta de model de finançament expressada en aquesta 
resolució pel Partit dels Socialistes de Catalunya. 

 

 

Barcelona, a 21 de juliol de 2012  

 

 


