
Excel.lentissím Sr. Alcalde, Il.lustríssims Regidors i Regidores. 
 
Des  de l'ANC expressem el nostre agraïment als grups municipals que permetran 
que la Moció presentada pugui ser aprovada per aquest ple. 
  
També creiem, que és un deure de tots els representants de la nostra ciutat, escoltar 
les opinions dels seus ciutadans i dialogar obertament de qualsevol dels temes que 
els siguin plantejats. Sense diàleg, els representants escollits poden deixar de servir 
els interessos de la seva gent. 
 
Catalunya pateix de fa massa temps, una situació de greuge i menysteniment 
constant per part de l’Estat Espanyol. La nostra llengua, la nostra cultura, la nostra 
identitat nacional són permanentment atacades i esmicolades per un executiu 
incapaç de dialogar, i per uns tribunals al servei d’una mal gestionada transició 
democràtica. 
  
La asfixia financera a la que estem sotmesos afecta greument el nostre model de 
país, el manteniment de l’estat del benestar que tant ens ha costat adquirir, es veu 
greument atacat amb la única excusa d’una crisi econòmica que nosaltres no hem 
provocat, i que és especialment colpidora en les classes més vulnerables. 
  
El dèficit fiscal a què estem sotmesos, oscil· la entre els 10.000 milions i els 16.000 
milions d’euros anuals en els darrers anys, el que significa que entre el 1986 i el 
2010, l’Estat Espanyol s’ha quedat amb més de 214.000 milions en impostos que els 
nostres ciutadans i les nostres empreses han pagat, i que no ens han estat retornats 
en forma de prestacions o serveis.  
 
Aquest dèficit es manté en una mitjana del 8% del nostre PIB. Aquesta magnitud és 
tan gran i tan empobridora per als nostres ciutadans, que no ens queda altre remei 
que parlar d’espoli. 
  
Aquesta situació s’agreuja amb la manca de lleialtat de l’Estat espanyol, que 
incompleix anualment els seus compromisos d’inversions a Catalunya (només 
s’executa un 35 % de les inversions previstes, mentre que a territoris com Aragó o 
Madrid, s’executa més del 100% de la inversió pressupostada) i que ens nega 
sistemàticament els recursos que el nostre Estatut ens atorga (recordem que l’Estat 
espanyol té un deute amb Catalunya per l’incompliment de la Disposició Addicional 
3ª, de més de 2.600 milions d’euros). 
  
Aquest tracte injust està portant la nostra hisenda a una situació absolutament 
insostenible que posa en dubte el sosteniment del nostre país, i ens obliga a exigir 
els nostres recursos com si d’una almoina es tractes. 
  
Per a nosaltres l'ANC, 
   
Davant d’aquesta clamorosa situació, és del tot necessari començar a construir les 
bases del que ha de ser el nostre model de país. I una de les més importants, és la 
creació de la nostra pròpia Agencia Tributaria.  
  



No és possible esdevenir un Estat, sense disposar de la capacitat de gestionar els 
nostres impostos, sense la capacitat de poder decidir el model de gestió tributaria, i 
sense la capacitat de fixar el sentit d’una política fiscal que ens ajudi a prestar els 
serveis que Catalunya es mereix. 
  
La moció que avui s’ha presentat en aquest Ple té com a objectiu contribuir a la 
creació d’aquesta Hisenda, i és per això que és especialment important que la nostra 
administració local, una administració propera a la ciutadania i compromesa amb les 
seves dificultats, contribueixi de forma decidida a posar fi a aquesta situació que 
tant la perjudica. 
  
Malauradament, la primera etapa de creació d’aquesta Hisenda Catalana s’ha de 
desenvolupar sota la legalitat fiscal espanyola, i ha de servir per a formar les bases 
dels censos tributaris. (i de la nostra recaptació. 
  
La durada d’aquesta primera fase, que nosaltres volem curta, dependrà de la 
evolució de les circumstàncies polítiques. La celebració de la consulta del proper 9 
de novembre, si expressa la voluntat democràtica del poble català favorable a la 
independència, serà el moment decisiu per culminar aquest procés de construcció de 
la Administració tributaria catalana, que avui estem començant a crear. 
 
Moltes gràcies.  


