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Proposta de resolució sobre la retirada de 

la sanció executiva per utilització indeguda 

de recursos públics contra el responsable 

del torn de guàrdia del parc de bombers de 

Reus

Tram. 250-00765/10

Pròrroga del termini de presentació d’esmenes

Sol·licitud: Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-

na de Catalunya; Grup Parlamentari de Convergència i 

Unió (reg. 41471; 41548).

Pròrroga: 4 dies hàbils (del 31.10.2013 al 06.11.2013).

Finiment del termini: 07.11.2013; 09:30 h.

3.10.65. PROJECTES I PROPOSTES DE RESOLUCIÓ 

D’ACTUACIÓ DAVANT LES CORTS GENERALS

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-

grés dels Diputats la Proposició de llei de 

modi"cació de la Llei orgànica 6/1985, del 

poder judicial, i de la Llei 50/1981, per la qual 

es regula l’estatut orgànic del ministeri "scal

Tram. 270-00005/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-

lamentari de Convergència i Unió (reg. 41749; 42845).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

Proposta per a presentar a la Mesa del Con-

grés dels Diputats la Proposició de llei per al 

desenvolupament d’una banca pública cata-

lana

Tram. 270-00006/10

Pròrroga del termini per a proposar comparei-
xences

Sol·licitud: Grup Parlamentari de Ciutadans; Grup Par-

lamentari de Convergència i Unió (reg. 41749; 42846).

Pròrroga: 1 dia hàbil; última.

Finiment del termini: 31.10.2013; 09:30 h.

Acord: Mesa del Parlament, 29.10.2013.

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 

INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre la necessitat democràtica de 

convocar un referèndum d’autodeterminació

Tram. 302-00084/10

Presentació
Grup Mixt

Reg. 42427 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Quim Arrufat Ibáñez, portaveu adjunt del Grup Mixt, 

d’acord amb el que estableix l’article 139 del Regla-

ment del Parlament, presenta la següent moció, subse-

güent a la Interpel·lació al Govern sobre la necessitat 

democràtica de convocar un referèndum d’autodeter-

minació (tram. 300-00091/10).

Moció

El Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses 

ocasions, i de forma majoritària, el reconeixement del 

dret a l’autodeterminació dels pobles així com la vo-

luntat de recolzar l’exercici del dret a decidir reclamat 

i aclamat sobretot en els darrers anys pel poble català.

Entenem, per tant, que és també voluntat majoritària 

del Parlament de Catalunya avançar envers la concre-

ció de tot allò que faci possible l’exercici del dret de-

mocràtic a un referèndum sobre la independència de 

Catalunya.

En el passat Debat de Política General es va instar el 

Parlament a portar la sol·licitud de referèndum al Con-

grés dels Diputats, qui sí que té competències per or-

ganitzar-lo o autoritzar que s’organitzi. Malgrat que 

formalment les vies per fer-lo possible existeixen, tam-

bé són moltes les opinions que no creuen que existeixi 

la voluntat política suTcient al Congrés, ni al Govern 

de l’Estat, per fer-lo possible.

Per tot això, el Parlament de Catalunya insta al Govern 

de la Generalitat a: 

Primer. Respectar el mandat popular expressat a les 

urnes i del qual se’n deriva una clara majoria a favor 

del dret a decidir; i per tant, a convocar un referèndum 

sobre la independència.

Segon. Promoure el referèndum al llarg de l’any 2014 

i en funció de la data exacta que s’acordi en el marc de 

la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir.

Tercer. Promoure el referèndum de forma unilateral, ha-

bilitant tots els mecanismes a l’abast per fer-lo possible; 

en el cas que es constati el bloqueig de l’Estat espanyol a 

deixar votar el poble català per decidir el seu futur.
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Quart. Convocar el referèndum amb la pregunta que 

acordi la Comissió d’Estudi del Dret a Decidir, que 

hauria de ser unívoca, incloure el concepte d’indepen-

dència política, permetre només una resposta binària i 

que emeti un mandat clar.

Cinquè. Respectar i fer respectar el mandat sorgit d’a-

quest referèndum.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Quim Arrufat Ibáñez

Portaveu adjunt del Grup Mixt

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre la lluita contra la pobresa i l’afa-

voriment de la inclusió social

Tram. 302-00085/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 42433 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael López i 

Rueda, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 

139 del Reglament del Parlament, presenten la següent 

moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 

la lluita contra la pobresa i l’afavoriment de la inclusió 

social (tram. 300-00096/10).

Moció

1. El Parlament de Catalunya, en relació els pactes i 

plans contra la pobresa, insta el Govern de la Gene-

ralitat a: 

a) Signar, abans de la Tnalització del 2013 del Pacte 

contra la pobresa i presentar en seu parlamentària el 

Pla de desenvolupament del pacte de cara a l’any 2014 

tot fent constar als pressupostos del 2014 les partides 

pressupostàries destinades a cadascun dels punts del 

pacte.

b) Situar el desenvolupament de mesures contra la 

malnutrició infantil en el marc de plans integrals per 

combatre la pobresa infantil en el conjunt de Catalu-

nya o en els diferents territoris que la integren, a T que 

les diverses actuacions endegades es puguin coordinar 

i puguin donar respostes compartides, més eTcaces i 

globals, a les necessitats dels infants que es troben en 

aquesta situació.

2. El Parlament de Catalunya, en relació a la Renda 

Mínima d’Inserció i les prestacions econòmiques per 

combatre la pobresa, insta el Govern de la Genera-

litat a: 

a) Presentar, abans de Tnalitzar l’any 2013, una avalu-

ació de la implementació de la Renda Mínima d’Inser-

ció Social i de les altres prestacions socials existents 

per a la posterior creació d’una ponència parlamentà-

ria per a la seva reforma donant veu a institucions, en-

titats i administracions.

b) Reduir, simpliTcar i compactar la diversitat d’aju-

des i prestacions socials existents, entre les quals es 

troba també la Renda Mínima d’Inserció, en una única 

prestació social bàsica que garanteixi els mínims in-

gressos a aquelles persones i famílies que no tenen re-

cursos propis per a viure una vida digna. Aquesta nova 

prestació social bàsica permetria simpliTcar, agilitar i 

reduir costos de gestió i de control.

c) Adoptar polítiques i mesures concretes per compen-

sar les situacions de pobresa infantil derivades del nou 

disseny de la renda mínima d’inserció, a T de cobrir 

les necessitats bàsiques de la població que s’hagi vist 

privada dels recursos més elementals i que hagi vist ac-

centuada la seva situació d’exclusió social.

d) Crear una prestació complementària condicionada 

a la renda per garantir que les famílies amb infants 

que no disposen dels ingressos necessaris per satisfer 

les necessitats essencials puguin disposar d’ingressos 

equivalents a l’IRSC.

e) Agilitzar la revisió i la renovació dels expedients de 

renda mínima d’inserció pendents de resoldre, arran 

de la modiTcació dels criteris d’accés, especialment si 

els titulars tenen infants a càrrec.

f) Vincular la continuïtat en la percepció de la Renda 

Mínima d’Inserció a un informe preceptiu de serveis 

socials, tal com estableix la disposició transitòria se-

gona de la Llei 10/1997, del 3 de juliol, de la renda 

mínima d’inserció modiTcada per l’article 62.10 de la 

Llei 7/2011 de mesures Tscals i Tnanceres tot evitant 

l’extinció automàtica de la percepció per als beneTcia-

ris amb 60 mesos d’antiguitat.

g) Evitar els retards en la concessió dels diversos ajuts 

adreçats a combatre les situacions de pobresa infan-

til, tant els que gestionen els departaments d’Ensenya-

ment i de Benestar Social i Família de la Generalitat 

de Catalunya com els consells comarcals i altres ad-

ministracions locals.

3. El Parlament de Catalunya, en relació als dèTcits 

en la cobertura dels ajuts de menjador escolar, insta el 

Govern de la Generalitat a: 

a) Condicionar la partida pressupostària d’ajuts de 

menjador escolar a les necessitats socials i econòmi-

ques existents, de manera que augmenti en períodes 

en què la precarietat econòmica de les famílies tam-

bé augmenti, per garantir que tots els alumnes que no 

tenen recursos suTcients per sufragar l’accés a aquest 

servei percebin l’ajut.
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b) Prioritzar, en coordinació amb els consells comar-

cals, la concessió dels ajuts de menjador escolar als 

alumnes que pateixen o poden patir malnutrició in-

fantil.

c) Establir un llindar de renda uniTcat a totes les co-

marques equiparable a l’IRSC, per sota del qual totes 

les sol·licituds de menjador escolar rebin l’ajut.

d) Revisar els criteris de renda i socials establerts que 

ordenen la concessió dels ajuts o que en determinen la 

intensitat, de manera que es garanteixin que els factors 

de renda siguin condició suTcient per accedir als ajuts 

i s’eliminin els criteris socials que no siguin prou dis-

criminatoris de les situacions de pobresa.

e) Consensuar amb els diversos consells comarcals 

criteris més homogenis per ordenar la concessió dels 

ajuts de menjador escolar.

f) VeriTcar el motiu de les baixes, o de l’ús discon-

tinu del servei de menjador escolar, i la causa de re-

núncia de les beques, i que alertin els Serveis Socials 

si aquestes es deuen a motius econòmics, per tal que 

analitzin el risc de malnutrició infantil en cada cas.

g) Resoldre i pagar els ajuts de menjador escolar abans 

de l’inici de curs, o durant els primers dies de curs, 

per garantir l’accés normalitzat al servei en condicions 

d’igualtat.

4. El Parlament de Catalunya, sobre la manca de ga-

ranties, com a mínim, d’un àpat diari durant el curs es-

colar en determinats col·lectius d’infants, insta el Go-

vern de la Generalitat a: 

a) Garantir el funcionament del servei de menjador als 

instituts de secundària els cinc dies de la setmana, tin-

guin jornada compactada o no, i la provisió de beques 

als alumnes socialment desfavorits, malgrat que a la 

tarda no hi hagi classes.

b) Fomentar l’accessibilitat econòmica a les escoles 

bressol (i altres serveis educatius) i als serveis de men-

jador escolar, amb l’establiment de sistemes de tarifa-

ció social i amb la convocatòria d’ajuts per a l’escola-

rització d’infants de zero a tres anys que es trobin en 

situacions socioeconòmiques desfavorides i d’ajuts de 

menjador escolar.

5. El Parlament de Catalunya, sobre la distribució so-

lidària d’aliments entre les famílies en situació de po-

bresa, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Garantir l’impuls de la Taula de Distribució Solidà-

ria d’Aliments per optimitzar la planiTcació de la dis-

tribució solidària d’aliments i proporcionar el suport 

Tnancer necessari per desplegar les actuacions de mi-

llora que se’n derivin.

b) Garantir la cobertura de la distribució solidària 

d’aliments al conjunt de municipis de Catalunya i de-

senvolupar experiències de treball integrat a escala lo-

cal entre serveis socials municipals, entitats distribuï-

dores d’aliments, empreses distribuïdores d’aliments, 

etc., per millorar la detecció de necessitats, els circuits 

de distribució, i l’eTcàcia i l’eTciència de les actuaci-

ons dutes a terme.

c) Formalitzar la distribució solidària d’aliments amb 

la seva incorporació en la Cartera de serveis socials 

(tal com preveu la Moció 34/X del Parlament de Ca-

talunya, sobre la pobresa infantil i les beques de men-

jador).

d) Incrementar la normalització de les actuacions re-

lacionades amb la distribució solidària d’aliments, si-

gui per mitjà de sistemes com ara la targeta solidària 

d’aliments, que no desnaturalitzen el rol de la família 

en l’adquisició d’aliments, sigui per mitjà de procedi-

ments més normalitzadors en la distribució d’aliments 

(sense cues, etc.).

6. El Parlament de Catalunya, en relació a la garantia 

d’alimentació en els períodes de vacances, insta el Go-

vern de la Generalitat a: 

a) PlaniTcar la provisió gratuïta de places suTcients de 

casals i colònies d’estiu al conjunt de municipis de Ca-

talunya per garantir que tots els infants en situació de 

pobresa, i amb possibles problemes de malnutrició in-

fantil, puguin participar en aquestes activitats de lleu-

re i tenir garantit, com a mínim, un àpat diari.

b) Garantir l’obertura dels centres oberts durant tot 

l’any, també en els períodes de vacances.

c) Proporcionar suport econòmic a les famílies, espe-

cialment amb infants menors de sis anys, i especial-

ment durant el període d’estiu, per garantir l’alimenta-

ció adequada dels seus Tlls.

7. El Parlament de Catalunya, en relació a la malnutri-

ció infantil, insta el Govern de la Generalitat a: 

a) Desenvolupar protocols de detecció de casos de 

malnutrició infantil a escala local que comptin amb la 

implicació dels Serveis Socials, els centres escolars i 

altres serveis que s’ocupen d’atendre infants.

b) Fomentar la creació d’estructures de coordinació 

per articular aquest treball de detecció, com ara les co-

missions socials als centres escolars, i que, en el marc 

d’aquestes estructures, treballin la detecció de casos 

de malnutrició infantil.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael López i Rueda

Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre la pobresa energètica

Tram. 302-00086/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 42434 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Joan Herrera Torres, president del Grup Parlamenta-

ri d’Iniciativa per Catalunya Verds - Esquerra Unida i 

Alternativa, d’acord amb el que estableix l’article 139 

del Reglament del Parlament, presenta la següent mo-

ció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre la 

pobresa energètica (tram. 300-00090/10).

La situació de crisi, amb augment de l’atur, la baixa-

da salaris i les retallades en drets socials estan pro-

vocant un augment de la pobresa que es concreta en 

la diTcultat de moltes persones en l’accés a recursos i 

serveis bàsics, com aliments, habitatge i subministra-

ments d’aigua, llum o gas necessaris per garantir unes 

condicions mínimes de vida digna.

Aquesta moció busca donar resposta a aquells ele-

ments més bàsics i elementals que han de garantir la 

dignitat de la persona.

En primer lloc, començant per utilitzar els nous ins-

truments que ens dona el Tribunal Europeu dels Drets 

Humans. El present mes d’octubre, la resolució del 

President del Tribunal Europeu dels Drets Humans, 

suspenia provisionalment el llançament acordat en 

procediment de desnonament contra els ocupants del 

ediTci de Salt suposa un factor nou de gran importàn-

cia, com resulta que el Tribunal considera que fer el 

llançament del seu domicili de persones, en especial 

famílies amb infants i/o gent gran, sense que disposin 

d’alternativa d’allotjament digna, pot suposar una in-

fracció de la Convenció europea de Drets humans, en 

concret els articles 3 –relatiu a la prohibició de tractes 

degradants– i del article 8 –relatiu al dret a disposar 

d’un domicili digne, i de no ser-ne privat si no és per 

interès general i prèvia la compensació o alternativa 

d’allotjament pertinent. Una resolució que obre doc-

trina i que el Govern ha d’utilitzar perquè s’aturin els 

desnonaments i els llançaments a Catalunya, la CCAA 

on es van produir més desnonaments i llançaments de 

tot l’Estat.

En segon lloc, complint amb els compromisos parla-

mentaris en allò més bàsic, les beques menjador. Un 

compromís polític que és un compromís moral amb 

els més vulnerables.

En tercer lloc, la proposta busca endinsar-nos en quel-

com que també afecta a la Convenció europea de Drets 

Humans, amb l’objectiu de garantir els subministra-

ments bàsics d’aigua, llum i calefacció. L’electricitat, 

l’aigua i el gas són un servei públic bàsic i només el 

control públic permet garantir la universalitat del ser-

vei, l’equitat i la progressivitat de les tarifes.

A l’igual que totes les persones haurien de poder dis-

posar d’un habitatge digne en exercici al dret a l’ha-

bitatge, també totes les persones haurien de poder fer 

efectiu el dret a tenir disponibilitat dels subministra-

ments mínims bàsics d’aigua i energia –per enllume-

nar, calefacció i per cuinar– en termes d’habitabilitat, 

salubritat i higiene

Segons un informe elaborat per la Creu Roja en el ter-

mini de dos anys el gas ha pujat el 22%, la llum, el 

34%, i l’aigua, el 8,5%. Cada bombona de butà és avui 

un 23% més cara que fa dos anys.

Els increments continuats de les tarifes elèctriques 

aprovades pels governs de l’Estat i que suposen un in-

crement l’any 2013 al voltant del 4% i un increment 

continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 

del 63% que situa l’Estat com el recó de la zona euro 

de la UE que més ha incrementat el preu en els darrers 

3 anys malgrat la situació de crisi.

També els increments continuats de les tarifes de gas 

natural aprovades pels governs de l’Estat i que van su-

posar un increment l’any 2012 del 7,7% i un increment 

continuat en tots els seus conceptes entre 2003 i 2012 

del 68% i la bombona de gas butà que ha incrementat 

el seu preu l’any 2013 en un 7,2% respecte l’any ante-

rior.

Segons Eurostat, la factura de l’electricitat per al pe-

tit consumidor s’ha incrementat un 88% des del 2006. 

També sabem que des que s’inicià la crisi, només dos 

països, Malta i Suècia, han registrat un major incre-

ment del rebut de la llum domèstic. A la vegada, som 

el tercer Estat amb un major cost de l’electricitat, si no 

es tenen present els impostos.

Amb aquests augments, les persones amb pocs recur-

sos econòmics acostumen a tenir diTcultats per fer 

front a factures d’alimentació, transport, o les relaci-

onades amb l’educació dels Tlls, però a aquestes fac-

tures se li sumen les factures que han de garantir els 

subministraments bàsics, factures que no paren de pu-

jar i que són fruit d’una relació pràcticament oligopo-

lística, i d’una Txació de preus arbitrària i feta a favor 

d’aquestes empreses.

Així doncs, malgrat els quantiosos guanys de les em-

preses subministradores, en gairebé cap cas complei-

xen la funció de subministrar serveis públics que han 

de garantir aspectes tan elementals per la dignitat hu-

mana com l’aigua, l’electricitat o la calefacció.

Les diTcultats per fer front a les factures dels submi-

nistraments energètics contribueix a augmentar l’en-

deutament de les famílies. Alhora, això fa que moltes 

famílies entrin en dinàmiques de subsistència diària 
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que els fan més difícil sortir de la situació de preca-

rietat.

La pobresa energètica ja afecta a més del 13% de la 

població i seguirà en augment, per la qual cosa gairebé 

un milió de persones de Catalunya no tindrà accés a 

l’energia aquest hivern perquè no poden pagar-la.

L’arribada de temperatures més baixes marca el prin-

cipi d’una època en la qual moltes llars no podran 

afrontar unes condicions de vida amb un mínim de 

benestar, degut, entre altres causes, al malbaratament 

energètic i a unes polítiques públiques que incideixen 

en la marginació de les persones amb menys recursos.

Amb més d’un 23% de la població activa en atur i la 

considerable reducció salarial que està patint bona 

part de la població (7% de mitjana), les contínues pu-

jades de les factures d’electricitat i gas estan sent dra-

màtiques en multitud de llars catalanes, que encara no 

s’enfronten a un desallotjament.

El progressiu control de l’energia per 5 empreses elèc-

triques i 3 petrolieres, promogut intensament Tns i tot 

des d’instàncies públiques, ha conduït a una situació 

en la qual les administracions defugen la seva funció 

de garantir el benestar mínim de la població i de, al 

mateix temps, penalitzar els malbarataments dels béns 

comuns com l’energia.

En el context europeu són diferents els països que han 

deTnit el concepte de consumidor vulnerable. A llocs 

tant propers com França no es permet el tall del sub-

ministrament en els mesos d’hivern. Bèlgica ha esta-

blert un estatut de «client protegit». A Suècia el sis-

tema de protecció social universal es fa càrrec de les 

factures impagades. La meitat dels membres de la UE 

preveuen proteccions contra les interrupcions de sub-

ministres.

Davant aquesta situació les polítiques públiques són 

quasi inexistent tot i els diferents compromisos del 

Govern de la Generalitat havia assumit aquest darrer 

any a instancies del Parlament.

El passat 25 d’abril de 2013 es va aprovar en el Par-

lament de Catalunya la Moció 10/X, sobre polítiques 

d’inclusió social i d’eradicació de la pobresa on el Go-

vern es comprometia a promoure, de manera immedi-

ata, les mesures necessàries per tal que les empreses 

subministradores d’energia i aigua potable no inter-

rompin el subministrament per impagament si no te-

nen un informe dels serveis socials bàsics.

També el passat 4 de juliol el Parlament de Catalunya 

va aprovar la Moció 34/X sobre la pobresa infantil i 

les beques de menjador, on el Govern per mitjà d’un 

pla de xoc de garantia alimentària i una partida pres-

supostària oberta, cap infant no es quedes sense una 

beca menjador per limitacions pressupostàries per al 

curs 2013-2014.

Tot i que la legislació tan autonòmica, estatal i europea 

recull aquests drets bàsics.

Així l’Estatut d’Autonomia ho recull en diferents ar-

ticles

EAC 30.1. Totes les persones tenen dret a accedir en 

condicions d’igualtat als serveis públics i als serveis 

econòmics d’interès general. Les administracions pú-

bliques han de �xar les condicions d’accés i els estàn-

dards de qualitat d’aquests serveis, amb independèn-

cia del règim de llur prestació.

EAC 42.2. Els poders públics han de vetllar per la ple-

na integració social, econòmica i laboral de les perso-

nes i dels col·lectius més necessitats de protecció, espe-

cialment dels que es troben en situació de pobresa i de 

risc d’exclusió social.

EAC 133. 1.C. Correspon a la Generalitat la competèn-

cia compartida en matèria d’energia. Aquesta compe-

tència inclou en tot cas: El desplegament de les normes 

complementàries de qualitat dels serveis de subminis-

trament d’energia.

També ho recull el Codi de Consum de Catalunya. 

251.2.c) Serveis bàsics: Serveis de caràcter essencial 

i necessaris per a la vida quotidiana o que tenen un ús 

generalitzat entre les persones consumidores. S’hi in-

clouen els subministraments, els transports, els mitjans 

audiovisuals de radiodifusió i de televisió, els de comu-

nicacions, els assistencials i sanitaris, i els �nancers i 

d’assegurances.

Lamentablement el RD 13/2012 ha tingut un desen-

volupament imperceptible en matèria de pobresa ener-

gètica. Lamentablement, aquest RD ha tingut un des-

envolupament imperceptible en matèria de pobresa 

energètica, tot i que en el seu redactat esmenta que la 

Directiva 2009/72/CE fa referència a la pobresa ener-

gètica fent referència al consumidor vulnerable i anun-

cia l’establiment de properes mesures oportunes de 

protecció i considera que transitòriament, no deTneix 

qui es considera consumidor vulnerable.

La legislació estatal no recull les indicacions ni ha 

transposat les últimes Directives Europees al respecte: 

Directiva del Mercat interior d’electricitat (2002/91/

CE) (i la de gas també) obliga als estats membres a de-

senvolupar plans per abordar aquest tema. El termini 

de transposició va vèncer al març 2011 i Espanya no 

ha fet els deures.

La Directiva sobre normes comuns per el mercat inte-

rior de l’electricitat (2009/72/CE), insisteix en que es 

tracta d’un servei públic,, obliga als estats a deTnir el 

concepte de client vulnerable i destaca la necessitat de 

garantir el subministrament.

Moció

A) El Parlament de Catalunya es ratiTca en el compli-

ment de la moció aprovada el 3 de juliol de 2013, on 
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establia «Garantir, per mitjà un pla de xoc de garantia 

alimentària i una partida pressupostària oberta, que 

per al curs 2013-2014 cap infant no es quedi sense una 

beca menjador per limitacions pressupostàries». Així 

com que «l’accés a la beca depengui dels barems eco-

nòmics i socials actuals de la família de l’infant».

B) El Parlament insta el Govern a: 

1) Adoptar les mesures oportunes per facilitar allot-

jament a les famílies afectades per llançaments hipo-

tecaris, tant en el cas del ediTci del de Salt, com a la 

resta de Catalunya, posant a la seva disposició un ha-

bitatge social, o mantenint-los en el mateix habitatge, 

exercint les accions polítiques i legals oportunes da-

vant les entitats bancàries titulars de les hipoteques o 

dels ediTcis ocupats– i en especial amb la SAREB.

2) Adreçar-se oTcialment, de forma coordinada amb 

els Ajuntaments i amb les plataformes d’afectats, a 

tots els Jutjats de Catalunya que tinguin pendents 

d’executar ordres de llançament de famílies dels seus 

habitatges habituals, demanant que es suspenguin els 

desallotjaments Tns i tant no es pugui disposar d’un 

habitatge de substitució o d’un acord per continuar en 

el ús del mateix habitatge, demanant que s’apliqui la 

doctrina Txada pel Tribunal europeu dels Drets Hu-

mans, en el cas del desallotjament de Salt, posant en 

coneixement de cada Jutjat les gestions que s’estiguin 

fent per oferir aquest allotjament alternatiu.

3) Crear una Taula sobre pobresa energètica com a es-

pai de diagnosi, anàlisi, debat i recerca d’alternatives 

i solucions, amb la participació de l’Administració lo-

cal, associacions de consumidors, associacions ecolo-

gistes, entitats socials, experts en la matèria i empre-

ses subministradores.

4) Elaborar un pla de xoc contra la pobresa energèti-

ca, que tingui com a principal objectiu garantir el dret 

ciutadà als subministraments bàsics de la llar establint 

acords amb companyies energètiques que operen a 

Catalunya per tal de determinar un sistema públic de 

tarifes socials reduïdes per a col·lectius amb insuTci-

ència de recursos.

5) Promoure les modiTcacions legals i reglamentàries 

necessàries, per la via d’urgència, tant en l’àmbit de 

la llei municipal i de règim local de Catalunya com al 

text refós de la llei d’aigües de Catalunya per tal que: 

a) Es garanteixi el subministrament d’aigua en fonts 

públiques, de forma permanent, accessibles a tothom 

que ho necessiti i distribuïdes de forma equilibrada en 

els nuclis urbans i barris de les ciutats i pobles

b) Es garanteixi el subministrament d’un mínim vital 

d’aigua potable, de sanejament i d’energia, als domici-

lis de les famílies que no puguin pagar-ne les factures, 

quan el conjunt de residents tinguin ingressos mensu-

als regulars iguals o inferiors al resultat de multiplicar 

l’Indicador de Renda de SuTciència (IRSC) vigent en 

cada exercici, pel nombre de residents.

6) Desenvolupar en el termini de dos mesos els me-

canismes legals necessaris per tal que les companyies 

subministradores tinguin l’obligació de sol·licitar au-

torització a l’administració per tallar el servei en cas 

d’impagament per manca de recursos econòmics de 

les famílies.

a) El silenci administratiu, davant la petició, tingui 

sentit negatiu

b) S’estableixi un protocol obligat de comunicació i 

intervenció prèvia dels serveis socials i assistencials 

per tal d’aplicar els ajuts necessaris per evitar-ne el tall 

de subministrament, cas que l’impagament sigui per 

causa de manca de recursos econòmics de les famílies 

afectades.

7) Posar en marxa un Pla de rehabilitació i millora 

energètica d’habitatges de persones en situació de po-

bresa energètica.

8) Impulsar un bonus social de l’aigua. Regular un sis-

tema públic de preu social en el subministrament bàsic 

d’aigua de totes les llars amb poder adquisitiu reduït i 

en particular per les famílies en risc d’exclusió social 

a més d’establir uns criteris clars, transparents i homo-

genis per la seva concessió basats en la renda famili-

ar. Es Txaran uns consums mínims vitals en còmput 

mensual, en funció del número de membres de la llar.

9) DeTnir per part del Govern de la Generalitat el con-

cepte de consumidor vulnerable tal com contemplen 

les Directives Europees.

10) Establir els acords o convenis que siguin necessa-

ris amb les Companyies de subministrament d’aigua 

potable, de gas i d’electricitat per tal d’establir línies 

d’ajut o descomptes molt signiTcatius a la cobertura 

del cost dels consums mínims, als domicilis de les fa-

mílies que no puguin pagar-ne les factures, quan el 

conjunt de residents tinguin ingressos mensuals regu-

lars iguals o inferiors al resultat de multiplicar l’Indi-

cador de Renda de SuTciència (IRSC) vigent en cada 

exercici, pel nombre de residents.

C) El Parlament insta el Govern a traslladar al Govern 

de l’Estat per a: 

1) DeTnir el concepte de consumidor vulnerable, tal i 

com estableix la Directiva europea del mercat interior 

de l’electricitat (2012/72/UE).

2) Establir plans contra la pobresa energètica, tal i com 

proposen les Directives del mercat interior de l’electri-

citat (2012/72/UE) i gas (2009/73/CE) (i que no s’ha 

recollit al RDL 13/2012).

3) Posar en marxa mesures d’eTciència energètica pri-

oritzant les llars afectades per la pobresa energètica. 

Abans del 5 de desembre de 2013, els Estats Membres 

han de notiTcar els seus plans per la implementació 

de l’article 7 de la Directiva 2012/91/UE d’eTciència 

energètica: 
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4) Establir una nova deTnició del bonus Social, que 

tingui en compte en compte les condicions de l’ha-

bitatge, i el nivell d’ingressos familiars, i que s’im-

plementi un bonus social pel gas natural i butà i per 

l’aigua.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Joan Herrera Torres

President del GP d’ICV-EUiA

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre l’activitat de la Comissió Bilateral 

Generalitat-Estat

Tram. 302-00087/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 42435 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu, Jaume Collboni 

Cuadrado, portaveu adjunt del Grup Parlamentari So-

cialista, d’acord amb el que estableix l’article 139 del 

Reglament del Parlament, presenten la següent moció, 

subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre l’activi-

tat de la Comissió Bilateral Generalitat-Estat (tram. 

300-00092/10).

Moció

1. El Parlament reprova que no s’hagi reunit la Comis-

sió Bilateral Estat-Generalitat des de fa més de dos 

anys, en un context de notòria con_ictivitat entre les 

parts. Aquesta inactivat no ha permès entrar en fun-

cionament els òrgans estatutaris previstos per al dià-

leg institucional i la resolució de con_ictes. Alhora, no 

ha permès que s’aprovessin i es liquidessin conceptes 

com el resultat pels anys 2009 i 2010 de la DA 3ª de 

l’Estatut.

2. El Parlament insta el Govern a convocar en el ter-

mini més breu possible una reunió de la Comissió Bi-

lateral fent ús, si s’escau, de la potestat que li atorga-

rà exercir la presidència rotatòria de la Comissió. De 

manera singular, ateses les funcions de la comissió re-

conegudes a l’article 183 EAC, el Parlament insta el 

Govern a que siguin sotmesos a consideració de la co-

missió els temes següents: 

2.1. Projectes de llei en curs amb impacte directe so-

bre la distribució de competències entre l’Estat i la 

Generalitat, i molt epecialment el Proyecto de Ley de 

racionalización y sostenibilidad de la Administración 

Local, el Proyecto de Ley de Garantia de la Unidad de 

Mercado, o el Proyecto de Ley Orgánica para la mejo-

ra de la calidad educativa (LOMCE).

2.2. La discussió sobre els afers econòmics i Tnancers 

que incideixen en la programació de les polítiques pú-

bliques de competència de la Generalitat, i molt es-

pecialment el desplegament de la Ley de Estabilidad 

Presupuestaria, o altres elements que requereixen 

compromisos pluriennals com la programació del T-

nançament del transport públic (Rodalies i Regionals, 

ATM) o l’atenció a la dependència, etc.

2.3. La revisió íntegra dels con_ictes competencials 

plantejats entre les dues parts i que romanen vius en 

el sistema judicial, que es divideixen en 38 recursos 

d’inconstitucionalitat i con_ictes de competència plan-

tejats per la Generalitat i 10 de plantejats per l’Estat, 

que resten encara pendents de resolució.

2.4. L’avaluació de mecanismes sectorials i bilaterals 

de col·laboració i el seu eventual impuls, com ara la 

Junta de Seguretat, que no es reuneix des del 2009.

2.5. El seguiment dels dossiers de política europea per 

a garantir l’efectivitat de la participació de la Genera-

litat en els afers en els que té interessos directes, i sin-

gularment les negociacions sobre la Política Agrària 

Comuna, la territorialització de les subvencions, o els 

programes de foment de la recerca i la innovació.

3. El Parlament insta el Govern a reprendre immedi-

atament la negociació amb l’Estat sobre el desplega-

ment de l’EAC, tant pel que fa a la programació de 

traspassos competencials com de desplegaments nor-

matius.

4. El Parlament insta el Govern a assumir l’informe de 

2010 del grup d’experts designats pel President de la 

Generalitat sobre la minimització dels efectes pràctics 

de la sentència del TC sobre l’Estatut i a negociar amb 

el Govern de l’Estat en els termes que aquest informe 

assenyala.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Maurici Lucena i Betriu Jaume Collboni Cuadrado

Portaveu del GP SOC Portaveu adjunt del GP SOC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre el futur dels mitjans públics au-

diovisuals

Tram. 302-00088/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 42463 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Sergi Sabrià i Be-

nito, diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
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publicana de Catalunya, d’acord amb el que estableix 

l’article 139 del Reglament del Parlament, presenten la 

següent moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern 

sobre el futur dels mitjans públics audiovisuals (tram. 

300-00093/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-

neralitat a: 

1. Incrementar l’ambició del text del Contracte Progra-

ma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisu-

als pendent d’aprovació per part del govern, amb la in-

clusió de les següents modiTcacions: 

a. Establir com a compromisos econòmics mínims les 

aportacions plurianuals compromeses pel Govern al 

Contracte Programa 2013-2016, deixant oberta la pos-

sibilitat d’incrementar-les en funció de la disponibili-

tat econòmica.

b. Ficar com a objectius assolir el lideratge a tots els 

mitjans de la CCMA en els seus àmbits respectius.

c. Introduir, mes enllà dels percentatges actualment 

recollits de producció pròpia i producció externa, els 

criteris de talent, d’innovació, d’aportació de nous for-

mats o de manca de recursos propis com els factors 

decisius per a l’externalització de tasques.

d. Reforçar, com a elements cabdals del servei públic 

audiovisual, la difusió de continguts culturals i docu-

mentals com a eines fonamentals a l’hora de promoure 

la cultura i la llengua, així com a instrument de cohe-

sió social.

e. Garantir la implantació territorial i la presència de 

les variants dialectals més enllà dels programes infor-

matius, evitant tornar a córrer el risc de vulnerar el 

mandat marc del Parlament.

2. Garantir una negociació del conveni de la Corpora-

ció Catalana de Mitjans Audiovisuals que es regeixi 

per la presumpció de bona fe de les parts, la transpa-

rència en tot el procés i la persistència en la negociació 

amb el consens com a objectiu.

3. El Parlament requereix: 

a. Aturar de manera immediata el procés endegat per a 

l’externalització de la Comercialització de la Publicitat 

de Televisió de Catalunya a través del Plec de clàusu-

les administratives particulars per la contractació d’un 

servei de comercialització, promoció i intermediació 

en la venda d’espais publicitaris de Televisió de Cata-

lunya, S.A., aprovat pel Consell de Govern de la Cor-

poració Catalana de Mitjans Audiovisuals.

b. Estudiar mesures alternatives per a la millora i la 

modernització del Departament de Comercialització 

de la CCMA que incloguin la cerca de nous formats, 

que garanteixin el manteniment dels Serveis Públics 

que també ha d’imperar a la publicitat, i que permeti 

millorar l’eTciència i l’eTcàcia del Departament, amb 

l’objectiu d’augmentar els ingressos.

Palau del Parlament, 24 d’octubre de 2013

Marta Rovira i Vergés Sergi Sabrià i Benito

Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-

vern sobre les mesures per a fer front als im-

pagaments que pateixen els centres concer-

tats d’educació i de sanitat, els proveïdors i 

les entitats del tercer sector

Tram. 302-00089/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 42598 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 29.10.2013

A la Mesa del Parlamento

Jordi Cañas Pérez, portavoz del Grupo Parlamenta-

rio de Ciutadans, de acuerdo con lo que establece el 

artículo 139 del Reglamento del Parlamento, presenta 

la siguiente moción subsiguiente a la Interpel·lació al 

Govern sobre les mesures per a fer front als impaga-

ments que pateixen els centres concertats d’educació i 

de sanitat, els proveïdors i les entitats del tercer sector 

(tram. 300-00095/10).

Moción

El Parlament de Cataluña insta al Govern de la Gene-

ralitat a 

1. Hacer frente antes del 31 de diciembre de 2013 a 

los impagos de la Generalitat con los centros concer-

tados del sector de la educación y la sanidad, así co-

mo los proveedores y las entidades del tercer sector 

social.

2. Presentar en sede parlamentaria un estudio detalla-

do de los impagos, a fecha de 31 de octubre de 2013, 

de la Generalitat con

– residencias, geriátricos y centros de dependencia

– universidades públicas

– conciertos con entidades del tercer sector social

– farmacias

– escuelas concertadas

– hospitales concertados

– proveedores tecnológicos y de servicios

3. Asumir los costes Tnancieros y pagar los intereses 

de demora contraídos por la Generalitat de Cataluña 

con todas estas entidades antes del 31 de diciembre de 

2013.

4. Cumplir con la Ley 15/2010, de 5 de julio, por la 

que se establecen medidas de lucha contra la moro-
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sidad en las operaciones comerciales, que impone la 

prohibición para las partes contratantes de pactar pla-

zos de pago superiores a 30 días en operaciones con-

certadas entre empresas y la Administración Pública a 

partir del 1 de enero de 2013.

5. Adoptar un régimen sancionador aplicable en caso 

de incumplimiento de los plazos de pago por parte 

de la Generalitat de Cataluña. Este régimen contem-

plará, como mínimo, las siguientes medidas de lucha 

contra la morosidad por parte de la Generalitat de 

Cataluña

a) Un mecanismo para hacer frente al devengo de inte-

reses de demora, (por defecto será el resultado de su-

mar el tipo de interés aplicado por el Banco Central 

Europeo más siete puntos porcentuales) aplicado por 

el mero incumplimiento del pago en el plazo máximo 

establecido, y sin necesidad de aviso de vencimiento 

ni intimación alguna por parte del acreedor

b) Un mecanismo que incluya el derecho de reclamarle 

al deudor una indemnización por costes de cobro acre-

ditados hasta del 15% de la cuantía de la deuda.

6. Las medidas contempladas en el apartado anterior 

serán aplicables, como mínimo, a 

a) Todas aquellas entidades que provean cualquier ti-

po de bien o servicio, con unos importes superiores a 

3.000 euros anuales, a cualquier organismo de la Ge-

neralitat de Cataluña

b) Todas aquellas entidades de carácter privado que 

hayan Trmado convenios o contratos públicos con 

cual quier organismo de la Generalitat de Cataluña

c) Todas las sociedades de carácter privado que Trmen 

convenios, contratos o similares de carácter pecunia-

rio con cualquiera de los organismos de la Generalitat 

de Cataluña.

7. Adoptar todas las medidas legales necesarias para 

asegurar que en los contratos que regulen las operacio-

nes comerciales entre la Generalitat de Cataluña y las 

entidades prestadoras de servicios se contemplen cláu-

sulas que comprometan a las partes a cumplir estos 

plazos máximos de pago o incluso acordar inferiores, 

incluyendo contractualmente la aplicación de las me-

didas de penalización.

8. Implementar las medidas contempladas en el II 

Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 

(2013-2016), mediante la adopción de un Acord de 

Govern a tal efecto, concretando un calendario para 

la ejecución y asignando en los presupuestos del ejer-

cicio 2014 las partidas presupuestarías necesarias para 

dichas medidas.

9. Reconducir su política Tscal para permitir un au-

mento signiTcativo de ingresos, a través del incremen-

to de imposición sobre las grandes rentas y patrimo-

nios, y de reducción de gastos en las áreas no sociales, 

que haga innecesario la aplicación de más medidas de 

recortes en servicios esenciales (educación, sanidad, 

servicios sociales y políticas de ocupación).

Palacio del Parlamento, 23 de octubre de 2013

Jordi Cañas Pérez

Portavoz del GP de C’s


