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Aquest text està pendent de revisió i correcció. El text oficial de la 

moció aprovada serà el que es publicarà al Butlletí Oficial del 

Parlament de Catalunya 

VOTACIÓ DE LA MOCIÓ DE CatECP SOBRE L’IMPACTE DELS CÀRTELS EN 

L’ECONOMIA CATALANA I L’ADMINISTRACIÓ DE LA GENERALITAT (302-

00195/12)  

 

El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

1. Sol·licitar un informe jurídic de cada resolució sancionadora de la CNMC -o 

d'altres autoritats de la competència homòlogues d'abast europeu o autonòmic- 

relativa a càrtels o altres infraccions de la competència, identificant si l'empresa o 

el grup empresarial condemnat ha participat en processos públics de contractació 

amb alguna Administració catalana i, si és el cas, determinar si s'han pogut sofrir 

danys per la infracció de la competència i el possible abast de la indemnització 

exigible, així com analitzar la viabilitat i els requisits de l'acció judicial de 

rescabalament per danys i perjudicis. 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 5 en 

contra (CUP i 1 diputat d’ERC) 

2. Identificada l'afectació a l'Administració catalana i/o a algun dels seus 

organismes públics o privats, per pràctiques contràries a la competència, establir 

de manera obligatòria l'exigència de promoure accions de reclamació de danys i 

perjudicis, amb l'objectiu de rescabalar les finances públiques del mal causat. 

Rebutjat: 12 vots a favor (CatECP i PPC), 69 en contra (JxCat, ERC, CUP i 

1 diputat del PSC-Units) i 51 abstencions (Cs i PSC-Units) 

3. Garantir que les empreses sancionades per alguna autoritat de la competència 

i que hagin pogut generar algun mal per a l'Administració catalana quedin 

excloses de qualsevol mena de contractació pública, establint per a això els 

canvis pertinents en els plecs de les condicions de les contractacions públiques. 

Aprovat: 127 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 5 en 

contra (CUP i 1 diputat d’ERC) 

4. Establir els canvis pertinents en el plec de condicions de les contractacions 

públiques, dins de l'àmbit competencial de Catalunya, per a excloure a les 

empreses que hagin infringit el dret de la competència en qualsevol mena de 

contractació pública, havent estat això declarat per alguna autoritat de la 

competència. 

Aprovat: 128 vots a favor (Cs, JxCat, ERC, PSC-Units, CatECP i PPC) i 4 

abstencions (CUP) 
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5. Establir un control exhaustiu per a impedir que empreses sancionades per «bid 

rigging» puguin beneficiar-se de contractes públics en licitacions posteriors, si 

abans no han compensat íntegrament els danys causats, promovent els canvis 

normatius adequats per garantir la prohibició de contractar empreses sancionades 

per infraccions recollides a la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de Defensa de la 

Competència que no hagin satisfet el rescabalament efectiu dels danys causats. 

TRANSACCIÓ AMB L’ESMENA 2 DEL GP JxCat i del GP Republicà 

6. Establir una política de tolerància zero cap als càrtels, apartant de 

l'Administració de la Generalitat de Catalunya, tant en organismes de caràcter 

públics com privats, a aquelles persones que actuïn o hagin actuat com a 

“facilitadores” amb empreses que hagin contravingut el dret de la competència, 

en perjudici de l'administració de la Generalitat de Catalunya. 

Aprovats: per unanimitat (132 vots a favor) 

7. Crear un registre públic d'empreses que, segons resolucions fermes 

d'autoritats de la competència, hagin format part de càrtels en els quals 

l'Administració catalana s'hagi vist damnificada, amb la finalitat de conèixer i 

identificar els sectors de major afectació, i posant en guàrdia a altres 

administracions públiques. 

Aprovat: 76 vots a favor (JxCat, ERC, CatECP i CUP) i 56 abstencions (Cs, 

PSC-Units i PPC) 

 


