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QUÈ HEM FET I QUÈ VOLEM FER:  

ACCIONS CONTRA LA CRISI I PER LA TRANSPARÈNCIA DEMO CRÀTICA 

GUIA DE LES PRINCIPALS INICIATIVES I PROPOSTES D’ICV-EUiA 

El moviment del 15M iniciat per Democràcia Real Ja ha col·locat en el centre del debat 
polític i mediàtic tres aspectes fonamentals. Em primer lloc quin és l’origen de la crisi 
econòmica que estem vivint i quin en són els seus culpables, en segon lloc la injustícia 
de les mesures que estan aplicant els governs a Catalunya, a l’Estat i a també arreu 
d’Europa. Finalment també està posant damunt de la taula el conjunt d’alternatives 
reals per una sortida justa i solidària de la crisi econòmica. 

Alhora el moviment també està denunciant la supeditació dels governs davant els 
interessos econòmics i els mercats, i denunciant que aquests governs apliquen 
mesures que fins hi tot no formaven part del seu programa polític i electoral. També 
expressen crítica i frustració amb l’actual sistema polític i els partits que nosaltres 
també hem de tenir ben present, sentir-nos interpel·lats i actuar en conseqüència. 

Assumint les diferències en el discurs, en les formes i en l’estratègia, ens sentim 
interpel·lats pel 15-M, ja que com a partit polític també a nosaltres se’ns exigeixen 
millores en el nostre funcionament. Som conscients dels requeriments que el 
moviment fa als partits i amb fermesa i honestedat treballem per millorar-nos, tot 
creant espais per debatre aquests canvis i posar-los en marxa. 

En definitiva el moviment del 15M i les seves reivindicacions que també formen part i 
han format part de la nostra acció política suposen una finestra d’oportunitat per 
impulsar canvis i transformacions necessàries per tal que molta gent que avui veu 
afectada de manera greu les seves condicions de vida obtingui respostes al seus 
problemes reals, de manca de feina, dificultat per pagar el seu habitatge o de major i 
millor democràcia i transparència de les institucions. 

S’està interpel·lant a la política, exigint un seguit de mesures i canvis polítics, 
legislatius i de maneres d’actuar. Moltes d’aquestes mesures ja han estat presentades 
i discutides per ICV-EUiA, i en moltes ocasions per manca de suport social al carrer o 
de suport polítics als parlaments han estat rebutjades i fins hi tot ridiculitzades 

Molta gent d’ICV-EUiA no ha viscut de manera contradictòria la seva tasca en el sí de 
la nostra formació, està participant de manera activa en el moviment, especialment en 
les assemblees de barris i pobles, òbviament a títol individual i respectant el caràcter 
no partidari de les mobilitzacions. 

Per aquests motius ICV-EUiA va convidar a participar a la ciutadania en la gran 
mobilització del darrer 19 de juny. 

És clau per tant que tot respectant el moviment, com adherits i adherides, amics i 
amigues, també fem pedagogia en el nostre entorn més immediat sobre com moltes 
de les demandes del moviment (així com també d’altres organitzacions socials com 
sindicats, associacions de veïns, plataformes contra les retallades, etc.)  han estat 
també defensades per ICV-EUiA en el camp institucional i que representen el nostre 
programa de mínims per al futur més immediat. ICV-EUiA donarem suport a totes 
aquelles iniciatives que suposin deixar enrere les retallades socials, i introduir canvis 
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en l’economia i la política i que ens permetin avançar en la transformació social i 
democràtica.  

Aquest document pretén recollir l’acció política d’ ICV-EUiA en els darrers anys 
en qüestions com la regeneració democràtica, la igu altat social, el control a la 
banca, la lluita contra els privilegis de les grans  fortunes, el dret a l’habitatge o la 
defensa del medi ambient.  No és el programa de la coalició, que és un document 
molt més extens, ni són totes les iniciatives presentades. Són les accions que 
considerem més representatives de la nostra activitat política i parlamentària i que ens 
poden permetre explicar que hem fet i que volem fer , en definitiva donar esperança 
i solucions a una part important de la població que viu moments molt difícils.  
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1.- Transparència, corrupció, incompatibilitats, pr ivilegis polítics   

Lluita contra la corrupció.   

ICV-EUiA ha proposat, en diferents ocasions (2001, 2005, 2009, 2010 i 2011), a la 
resta de forces polítiques un pacte contra la corrupció, per la transparència i el bon 
Govern, sense que fins aquests moments trobessin una bona predisposició a 
subscriure un pacte d’aquestes característiques 

El Govern d’esquerres va aprovar diferents mesures de lluita contra la corrupció:  

- Llei de la Sindicatura de Compte.  Es van ampliar  les seves funcions i el seu 
camps de fiscalització: la revisió anual dels comptes de les forces polítiques i 
no només dels comptes electorals i el control dels sector públic dels municipis.  

 

- Prohibició de què els beneficiaris de subvencions o  transferències de els 
administració puguin realitzar donacions a favor ni  de partits , ni de 
fundacions o associacions que hi estiguin vinculade s. Prohibició de donar 
subvencions en què els directius percebin altes remuneracions i més mesures 
de control i fiscalització de les subvencions que les entitats donin a tercers.  

ICV-EUiA no hem tingut cap càrrec condemnat per corrupció, ni cap corrupte a 
les nostres llistes electorals  

- Febrer de 2010.  Enduriment de les penes de presó pels delictes de 
corrupció.  

Al febrer de 2010, IU-ICV va presentar diferents esmenes per modificar les 
penes als corruptes, ja que amb la llei actual en molts casos ni tan sols estan 
castigades amb penes de presó. Algunes van ser acceptades. Es garanteix que 
tots els càrrecs públics condemnats per corrupció vagin a la presó (fins ara 
només tenien multes o inhabilitacions), s’endureixen les penes de presó per 
delictes urbanístics i obres il·legals, tipifica com a delicte el suborn entre 
particulars, es preveu responsabilitats de les administracions i empreses quan 
siguin permissives amb el delicte de corrupció. 

Enllaç amb les esmenes al codi penal d’IU-ICV i la resta de grups: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_052-
09.PDF#page=1 

Austeritat i transparència.  

- 16.05.2008 Transparència, regulació dels lobbies o grups d’int eressos i 
transparència.  

ICV-EUiA ha denunciat la manca de transparència en l’activitat dels lobbies en 
reiterades ocasions. Al maig de 2008 es va presentar al congrés una moció 
sobre la relació entre la política i els lobbies o grups de pressió i les 
incompatibilitats per a que un ex càrrec públic treballés de lobbista.  

Va ser rebutjada en el seu conjunt per CiU, PP i PSOE. 
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Enllaç amb el text de la moció d’ICV votada al Congrés: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_021.PDF#page
=7 

- 30.12.10. Els diputats i diputades del Parlament d’ ICV-EUiA han renunciat 
a l’ús del cotxe oficial. La portaveu del Grup d’ICV-EUiA al Parlament de 
Catalunya, Dolors Camats, fa arribar un carta a la presidenta del Parlament, en 
la qual fa arribar diferents propostes d’austeritat i informa de la renúncia al 
cotxe oficial que té assignat el Grup Parlamentari.  

 

- Gener 2011. El Grup d’ICV-EUiA al Parlament proposa  a la resta de grups 
parlamentaris la reforma del reglament del Parlamen t per garantir que la 
declaració de béns dels diputats i les diputades ti ngui caràcter públic.  

 

- Març 2011.Tots els grups del Parlament aproven cons tituir un ponència 
conjunta per elaborar una Llei per la transparència  i l’accés a la 
informació pública a petició d’ICV-EUiA .  D’aquesta data ençà la ponència 
encara no s’ha reunit. Davant d’aquesta situació la portaveu del grup d’ICV-
EUiA, Dolors Camats, va enviar fa uns dies una carta a tots els membres de la 
ponència per iniciar amb la màxima urgència els treballs per elaborar 
l’esmentada llei.   

 

- 16.06.11. ICV-EUiA ha presentat al Parlament d’una moció per la qualitat 
de la democràtica,  en la qual s’insta al Govern a: aturar la tramitació de 
l’avantprojecte de l’anomenada llei òmnibus. Així mateix la moció reclama la 
reforma de la llei electoral de l’Estat i l’aprovació d’una llei electoral catalana, 
basada en els principis de proporcionalitat, obertura de les llistes, igualtat de 
vot, pluralisme, transparència i control de la despesa electoral. 

Incompatibilitats i privilegis polítics.  

- El Govern d’esquerres va regular el règim d’incompa tibilitats dels alts 
càrrecs amb condicions clares i exigents. El sou de l personal i dels alts 
càrrecs va passar a ser públic.  

 

- El 06/04/2011 el grup dels Verds al Parlament Europeu van presentar una 
esmena per a que els i les membres del Parlament Eu ropeu només 
poguessin volar en classe turista.  El Partit Socialista Europeu i el Partit 
Popular Europeu van votar en contra, per seguir volant gratuïtament en primera 
o classe business i van guanyar la votació. Independentment del que digui el 
pressupost, el nostre eurodiputat segueix viatjant en companyies low cost. 
Enllaç amb la notícia: http://www.publico.es/internacional/369951/los-
eurodiputados-votan-en-contra-de-limitar-los-viajes-en-primera-clase 
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- El candidat d’ICV-EUiA a les darreres eleccions al parlament de 
novembre de 2010 i el cap de llista a l’Ajuntament de Barcelona a les 
eleccions de maig de 2011,  Joan Herrera i Ricard Gomà, han fet públic el 
seu patrimoni. . Enllaç amb la notícia: http://www.avui.cat/noticia/article/-
/17-politica/408840-icv-pp-si-i-cs-revelen-el-patrimoni-dels-seus-
candidats-a-barcelona.html 
 

- 25.01.2011 ICV-EUiA va proposar una llei per millor ar l’eficàcia del règim 
d’incompatibilitats que es basava en 4 eixos : dedicació exclusiva, percepció 
d’un únic salari públic, que els ex-presidents no puguin cobrar elevats salaris 
privats i creació d’una Oficina de Conflicte d’interessos. 

  Va ser rebutjada per CiU, PP i PSOE. 

Enllaç amb el text de la moció d’ICV votada al Congrés: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_130-
01.PDF#page=1 

Enllaç amb les intervencions en la qual els grups expliquen perquè estan  favor 
o en contra de la transparència: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_218.PDF#page=1
2 

- 7.02.2011 Enviament d’un escrit dirigit al Presiden t del Congrés dels 
Diputats amb propostes per a l’eliminació dels priv ilegis parlamentaris:  
pensions, regulació de la dedicació exclusiva, publicitat de béns i de rendes, 
restricció dels viatges 

Enllaç amb la carta signada per Joan Ridao (ERC), Gaspar Llamazares (IU) i 
Núria Buenaventura (ICV) amb les propostes: 
http://iniciativa.cat/protected_media/documents/3686/20110207142749.pdf 

La presidència de la mesa del Congrés ha incorporat  algunes de les 
nostres propostes al nou reglament:  

A partir de l’estiu les activitats rendes i bens dels Diputats i Senadors seran 
públics a les seves web. 

Es garantirà que els Diputats i Senadors només tinguin dedicació exclusiva 
com a parlamentaris. 

S’eliminen els complements màxims per les pensions i determinades 
prestacions injustificades als diputats i senadors 

Enllaç amb la carta de la mesa del Congrés amb les mesures que s’impulsaran: 
http://iniciativa.cat/protected_media/documents/3687/incompatibilidades.pdf 

Foment de la participació ciutadana.  

L’anterior legislatura el Govern d’esquerres va impulsar un seguit d’actuacions en 
l’àmbit de la participació i la lluita contra la corrupció. 
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- ICV-EUiA crea, des del Govern, la primera Direcció General de 
Participació Ciutadana de tot l’Estat.  Des de la DGPC es va impulsar el 
primer Pla Interdepartamental de Participació Ciutadana de la Generalitat, una 
iniciativa inèdita a l’Estat. I, també per primera vegada, es van impulsar 
processos de participació ciutadana per elaborar lleis. Es va donar suport a 
més de 900 experiències locals de participació ciutadana.  

 

- Reforma de la Iniciativa Legislativa Popular . El 2006 el Govern d’esquerres 
va reformar la llei que regula la ILP per fer-la més accessible.  

 

- Llei electoral.  La passada legislatura es va constituir una ponència per 
elaborar una llei electoral catalana. ICV-EUiA va defensar que si no era 
possible posar-se d’acord amb la fórmula electoral, com a mínim, que 
s’aprovés una llei de l’Administració Electoral de Catalunya que creés una 
Sindicatura Electoral i establís mesures de transparència i control de les 
campanyes electorals.  

 

- 16/06/2011. No a la Llei òmnibus. ICV-EUIA expressa  al Parlament el 
rebuig a la llei per ser un abús democràtic, tant e n la forma com en els 
seus continguts.  

2.- Contra l’Atur i per la dignitat laboral.   

- 29 de juliol de 2010. Es va prorrogar l’ajut de 426 per les persones aturades 
fins a final de 2010  amb la prestació esgotada amb l’aprovació de la resolució 
32 d’IU-ICV aprovada al debat de l’estat de la nació. 

Presentació (resolució 51):  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_434.PDF#page=
2 

Aprovació (resolució 32): 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_434.PDF#page=
63 

- 17.12.2008. Votació al Parlament Europeu contra la Directiva qu e volia 
estendre les jornades laborals a 65 hores a la setm ana. El Grup Verd, 
l’Esquerra Unitària i part del grup socialista va votar en contra i es va guanyar 
la votació .. 

- 01.06.2009 Que les persones a l’atur no puguin ser embargades ni 
desnonades del seu habitatge. ICV-EUiA va presentar una Proposició no de 
Llei sobre mesures urgents per evitar l’execució de l’embargament d’habitatges 
de treballadors a l’atur. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_221.PDF#page=
3 
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- No la reforma laboral. ICV-EUiA va recolzar la vaga  general del 29 de 
setembre i va lluitar per aturar la reforma laboral . Denunciem la clara 
submissió del PSOE als “mercats” i al capital, i reclamem que s’escolti al milió 
de treballadors i treballadores que han signat la ILP per canviar el text. I més 
encara quan s’ha demostrat que és una llei amb la que s’incrementa l’atur. 

 

- Contra la reforma de les pensions. No a la jubilaci ó als 67 anys. ICV-EUiA 
vam presentar una esmena a la totalitat.  

Debat i votació de l’esmena a la totalitat: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_248.PDF#page=1
9 

- Per un salaris dignes. ICV-EUiA ha demanat que el s alari mínim sigui de 
1.000 € al mes . Vam presentar una PNL per a garantir un SMI de 60% dels 
salaris mitjans que no ha estat debatuda per manca de cupo1. Enllaç amb el 
text de la iniciativa: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_038.PDF#page=
15 

3. Dret a l’habitatge.  

- Actuacions del Govern d’esquerres en matèria d’habi tatge.  

En el període del Govern d’esquerres ICV-EUiA gestionava el Departament de 
Medi Ambient i Habitatge. Per primera vegada a Catalunya es va realitzar una 
política pública d’habitatge a la qual CiU s’hi va oposar, amb el Pacte Nacional 
pel dret a l’habitatge i la Llei pel dret a l’habitatge. L’actual Govern de la 
Generalitat està fent enrere aquells avenços.  

El Govern d’esquerres va impulsar la Llei de barris que ha servit per a la 
remodelació urbanística de 117 barris on hi viuen 800.000 persones. El Govern 
de CiU amb la Llei de pressupostos i amb la Llei òmnibus, deixa sense validesa 
aquesta Llei.  

- Dació en pagament 

La dació en pagament és una proposta sorgida de la societat civil , que 
ICV-EUiA i altres partits de l’esquerra han portat al Congrés i al Parlament a 
petició de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca.  

13.4.2010 El congrés aprova que el govern faci un estudi per aplicar la 
dació en pagament de manera immediata.  Una proposició d’ICV-EUiA, 
recolzada també per ERC i BNG va forçar que el text fos aprovat amb 
modificacions, per CiU, PP, PNB i el grup mixt (tots els grups excepte el 
PSOE), mitjançant una esmena transaccional que insta a fer un estudi 
d’impacte d’aquesta mesura. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_372.PDF#page=
33 
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Tot i que es va aprovar que al passat mes de setemb re s’havia de fer 
públic el resultats de l’estudi, el Govern de l’Est at ha incomplert el mandat 
del Congrés i no ha fet l’estudi. 

05.04.2011 Sol·licitud de creació d’una Subcomissió d’anàlisis  i possible 
reforma del sistema hipotecari espanyol, va ser  aprovada. La 
Subcomissió està treballant i a finals d’any ha de presentar un informe 
valorant la figura de la dació en pagament. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_558.PDF#page=
6 

- Contra les clàusules abusives a les hipoteques, els  embargaments i 
l’especulació 

22.2.2011 Proposició de llei per evitar embargament s, desnonament 
exprés i contra les clàusules abusives de les hipot eques  Va ser rebutjada 
per CiU, PP i PSOE. Enllaç amb la proposició de llei: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_152-
01.PDF#page=1 

08.04.2008 Proposta de recàrrec en l’IBI als habita tges desocupats per 
incentivar el lloguer assequible i castigar l’espec ulació.  Va ser rebutjada 
per CiU, PP, PSOE. 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_058-
01.PDF#page=1 

- 07.01.11. Proposició de llei per presentar al Congr és dels Diputats contra 
el sobreendeutament personal i familiar,  i de protecció enfront procediments 
d’execució que afecten l’habitatge habitual.  

-  
- 2/06/11. Presentació d’una moció al Parlament sobre  la política 

d’habitatge, que va ser parcialment aprovada. En la moció ICV-EUiA 
proposa mantenir i ampliar a l’exercici 2011 mesures com: les prestacions per 
ajuts al pagament de lloguer i quotes hipotecàries, per evitar que les persones 
i famílies en dificultats no perdin l’ús del seu habitatge, entre d’altres. 

4.- Control a la Banca   

En contra dels ajuts públics als bancs, en contra d el FAAF i el FROB. 

- 20/10/208 La primera eina pel rescat del sector fin ancer va ser el FAAF, 
Fons d’Adquisició d’Actius Financers, dotat inicial ment amb 100.000 
milions d’euros . Vam defensar que qualsevol aportació de l’estat havia de 
comportar necessàriament l’adquisició de les accions o la nacionalització de 
l’entitat financera. Només vam votar en contra ICV, IU i BNG . Van votar-hi a 
favor PSOE, PP, CiU, PNV, ERC, Coalición Canaria y UPyD. Enllaç amb les 
intervencions del grups per l’aprovació del FAAF: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_037.PDF#page=
2 
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- 8.7.2009 Creació del FROB. Es va crear un fons de 9.000 milions d’euros per 
a les Caixes d’Estalvi, destinats a facilitar les fusions i privatitzacions de les 
caixes d’estalvi. ICV-EUiA s’oposa a que les caixes esdevinguin bancs  i 
menys amb diners públics.  Van votar a favor de crear el FROB PSOE, PP 
i Coalició Canària (CC), per tant va ser aprovat pe r àmplia majora. Vam 
votar-lo en contra CiU, PNB, ERC, IU, ICV, BNG, Na- Bai y UPyD. Enllaç 
amb el debat de la seva aprovació: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_096.PDF#page=
10 

 

- 10/03/2011 Contra la bancarització de les caixes.  Decret de “reforçament del 
sistema financer” que obligava definitvament a totes les caixes a convertir-se 
en bancs per complir els nous requisits legals. PSOE, CiU i CC van votar-lo a 
favor. PP i PNB es van abstenir. IU, ICV, ERC i BNG  vam votar-lo en 
contra. Enllaç amb el debat de la seva aprovació: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_229.PDF#page=
7 

 

- 15.02.11. Proposta de resolució al Parlament sobre caixes d’estalvi. La 
resolució exigeix reclama que el Govern de l’Estat: la retirada del Pla de 
reforçament del sistema financer, el manteniment del model de caixes, com la 
vinculació al territori i la participació institucional, sindical i social en el òrgans 
de Govern i l’obra social i promoure que el FROB actuï majoritàriament en 
l’adquisició de sòl de manera que l’Estat pugui disposar d’un important estoc 
de sòl i un parc d’habitatge públic destinar al lloguer social.  

  

- 25/02/2011 La querella a les agències de rating 

Unión por las Libertades Civiles, l’Observatori del s Drets Econòmics i 
Socials, ATTAC, la Plataforma d’Afectados per la Hi poteca, IU , ICV i ERC, 
van presentar el passat 25 de febrer una querella c ontra les agències de 
qualificació del deute Standard & Poor's (S&P), Moo dy's i Fitch . Enllaç amb 
la notícia: 
http://www.elpais.com/articulo/economia/IU/ICV/ERC/suman/querella/agencias/
calificacion/elpepueco/20110328elpepueco_14/Tes 

5.- Fiscalitat   

- 18/05/2006 oposició a la reforma fiscal de Zapatero . ICV-EUiA va denunciar 
que afavoria als més rics i deixava a l’estat sense recursos per la política 
social. PSOE i CiU van pactar una reforma fiscal regressiva i ara, patim les 
conseqüències, a base de retallades. Enllaç amb el debat parlamentari: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/DS/PL/PL_178.PDF 
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- 4/06/2010 Recuperació d’una fiscalitat justa. Unes setmanes després de que 
Zapatero anunciés les primeres mesures per contentar els mercats (retallades 
del 5% dels salaris dels treballadors del sector públic, privatitzacions, 
congelació de les pensions, eliminació de partides per a persones amb 
dependència...), IU, ICV, ERC i BNG vam registrar una proposició de 
reformes fiscals que en cas d’aplicar-se haguessin evitat les retallades 
pressupostàries. 

Enllaç amb la iniciativa: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_252-
01.PDF#page=1 

- 27/10/2009. Eliminació de la “Llei Beckham”  mitjançant l’esmena 1292 als 
Pressupostos Generals de l’Estat. El Congrés va aprovar al 2009 les esmenes 
d’IU-ICV i BNG que van eliminar-la aquest privilegi   

Enllaç de l’esmena 1292 als PGE 2011:  
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/A/A_042-
05.PDF#page=1 

- Abril 2009.  Contra els esportistes d’elit domiciliats a Paradisos fiscals. PP i 
PSOE rebutgen la nostra proposta per a l’elaboració  d’un pla de 
comprovació d’esportistes amb residència a paradiso s fiscals.  

Enllaç amb la iniciativa presentada: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_063.PDF#page=
33 

- Desembre de 2009.  Ens vam oposar a la retallada de  l’impost de 
successions  proposada pel govern d’entesa al 2009. La insistència d’ICV va 
aconseguir que l’impost es modifiqués, però no s’el iminés . Finalment, 
CiU l’eliminarà, beneficiant només a les persones a mb més recursos i 
herències milionàries. 

 

- 14.07.10. Aprovació al Parlament de Catalunya de l’ escala autonòmica de 
l’impost sobre la renda de les persones físiques. A proposta d’ICV-EUiA el 
Govern d’esquerres de la Generalitat aprova l’increment de l’escala autonòmica 
de l’IRPF als trams me´s alts de les rendes.  

 

- 10.02.11 Moció sobre política fiscal. ICV-EUiA presenta una moció sobre 
política fiscal en que s’insta al Govern a mantenir l’impost de successions i 
donacions, l’establiment d’una moratòria sobre la tercera fase de la reforma de 
l’impost aprovada la passada legislatura, no augmentar les taxes universitàries, 
elaborar un pla de mesures contra el frau fiscal, incorporar noves figures 
impositives de fiscalitat ambiental.  
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- 24/03/2011 Per un Impost sobre les Transaccions Fin anceres. El Congrés 
dels diputats aprovava una Proposició no de llei d’ ICV-EUiA per avançar 
en l’aplicació de la Taxa a les Transaccions Financ eres a nivell 
internacional.  Malgrat no suposa l’aplicació immediata de l’impost, és una 
important victòria simbòlica. CiU i PP van votar-hi en contra. 

Enllaç amb el text aprovat pel Congrés: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_514.PDF#page=
15 

Enllaç amb la notícia: http://www.publico.es/espana/367732/el-congreso-
impulsa-la-creacion-de-una-tasa-tobin-a-la-banca 

-   8.06.11. ICV-EUiA presenta una esmena a la totalita t a la supressió de                  
l’impost de successions i manifesta la seva oposici ó radical a la política 
de retallades socials per la majoria i de rebaixes fiscals pels riscs del 
Govern de CiU.   

6. Llibertats.    

- Cànon digital.   

ICV va votar en contra de l’aplicació del canon dig ital tant al Congrés com 
al Senat. 

Una pregunta parlamentària de l’eurodiputat Raül Ro meva va ser clau per 
a que Padawan pogués guanyar el seu judici contra l ’SGAE sobre 
l’aplicació del cànon digital indiscriminat. Aquest a sentència és clau per a 
que a Espanya es deixi d’aplicar el cànon digital 
indiscriminadament.  Enllaç amb la pregunta parlamentària: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+WQ+E-
2007-2864+0+DOC+XML+V0//ES&language=ES 

- Llei Sinde .  

Una esmena d’ICV-EUiA recolzada per PP, CiU i PNB v a fer que el 
Congrés eliminés l’apartat de la Llei Sinde (que es tava dins la Llei 
d’Economia Sostenible) perquè vulnera llibertats a la xarxa. Pero el pacte 
al Senat impulsat pel PSOE i recolzat pel PP i CiU.  Va fer que s’incorporés 
novament i quedés aprovat. 

Enllaços amb la notícia del pacte al Senat de PSOE, PP, CiU i PNB: 
http://www.internautas.org/html/6546.html 

http://www.internautas.org/html/6564.html 

- Sobre els drets de les persones migrades 

08.04.2008. Dret a vot de les persones migrades començant per les eleccions 
municipals, amb modificació del principi de reciprocitat. Proposició de Llei 
Orgànica per al reconeixement del dret de sufragi actiu i passiu dels ciutadans 
estrangers a Espanya. Enllaç amb la proposta: 
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http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_062-
01.PDF#page=1 

26.01.2006 Aprovació d’una esmena d’IU-ICV transaccionada a la  
Proposició no de Llei per avançar en  reconeixement del drets al sufragi 
actiu i passiu dels ciutadans estrangers a Espanya,  és a dir el seu dret de 
vot i dret a ser escollit,  per mitjà de la qual s’insta a avançar en l’àmbit de la 
participació política. Enllaç amb la proposta: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L8/CONG/BOCG/D/D_345.PDF#page=
14 

11.03.2011. Tancament dels CIEs  ICV-EUiA demanem que es tanquin 
aquest centres . Enllaç amb la proposta que no ha pogut ser debatuda al 
Congrés: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_539.PDF#page=
14 

 7. Reducció de la despesa militar, dels privilegis  de l’església i del pressupost 
de la casa reial. 

- 21.05.2010. Reducció de la despesa militar.  Proposta de reducció del dèficit 
públic mitjançant la despesa militar: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_399.PDF#page
=4 

 

- 16.04.2008. Per la Laïcitat i contra els privilegis de l’església catòlica. Llibertat 
ideològica, religiosa i de culte, eliminació dels privilegis econòmics de 
l’Església Catòlica. Proposició de Llei orgànica de Llibertat ideològica, religiosa 
i de culte. Rebutjada pels grups majoritaris: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/B/B_085-
01.PDF#page=1 

 

- Per la dràstica reducció dels pressupostos destinat s a la Cas Reial . 
Esmenes presentades als Pressupostos Generals de l’Estat (PGE) sol·licitant 
la reducció de la partida de la Casa Reial. 

8. Contra les retallades. 

- 12/05/2010. Vot en contra del RD de Zapatero retallada 5% treballadors públics 
i privatitzacions. 

 

- Esmena a la totalitat dels Pressupostos de la Gener alitat.  ICV-EUiA va 
presentar un seguit de propostes alternatives, basades en l’augment dels 
ingressos amb una fiscalitat justa: gravar els bancs i les caixes, l’energia 
nuclear, la producció de C02, millorar la progressivitat de l’IRPF i combatre el 
frau fiscal. Així com mesures alternatives d’estalvi com reduir la despesa 
farmacèutica.    


