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3. TRAMITACIONS EN CURS

3.15. MOCIONS SUBSEGÜENTS A 
INTERPEL·LACIONS

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre les polítiques d’inclusió social i 
d’eradicació de la pobresa
Tram. 302-00020/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10960 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Pere Bosch Cuenca, 
diputat del Grup Parlamentari d’Esquerra Republica-
na 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 
les polítiques d’inclusió social i d’eradicació de la po-
bresa (tram. 300-00025/10).

Moció

1. Promoure, de forma immediata, les modificacions 
normatives i/o legislatives necessàries per tal que les 
empreses subministradores d’energia i aigua potable 
no puguin interrompre el subministrament a causa 
d’impagament per estat de necessitat, sense disposar 
d’un preceptiu informe dels serveis socials bàsics.

2. Desplegar l’article 24.3 de l’Estatut d’Autonomia de 
Catalunya i superar el Decret 384/2011, de 30 d’agost, 
de desplegament de la Llei 10/1997, de 3 de juliol de 
la renda mínima d’inserció, per tal de definir un nou 
sistema que permeti que totes les persones que no pu-
guin tenir accés a ocupabilitat, per motius socials/per-
sonals, tinguin accés a una renda mínima (ja sigui la 
RMI i/o altres ajuts o prestacions) que permeti una 
subsistència digna, a fi d’evitar situacions de pobresa 
i exclusió social.

3. Reclamar a la Unió Europea que el Govern de la 
Generalitat sigui l’autoritat que gestioni el fons d’ex-
cedents alimentaris que distribueix aquella institució, 
atenent a les competències exclusives del govern de 
la Generalitat en matèria de serveis socials, al fet que 
disposa de programes operatius propis i a la necessitat 
de dur a terme una gestió molt més eficient i adequada 
a les necessitats del territori.

4. Incloure la distribució d’aliments en la propera Car-
tera de Serveis Socials, tot establint un model acordat 
amb les entitats socials i els ens locals que, al mateix 
temps, inclogui les propostes i iniciatives que sorgei-

xin de la Taula sobre Excedents Alimentaris creada 
d’acord amb la Moció 61/IX del Parlament de Cata-
lunya.

5. Millorar el suport i la transparència en les beques 
menjador a partir de les següents mesures: 

a. Explicitar les dades sobre les peticions i les conces-
sions de beques menjador relatives a pobresa infantil 
derivades des dels serveis socials, en xifres absolutes 
i relatives i desagregades per municipis i comarques.

b. Crear un protocol de detecció entre serveis socials, 
educatius i sanitaris per detectar infants que puguin 
patir desnutrició.

c. Redistribuir les beques menjador per tal que arribin 
als alumnes amb més necessitat, i atorgar beques per 
tot l’import del cost, en casos necessaris.

d. Mantenir o incrementar la partida destinada a les 
beques menjador per tal d’adequar les ajudes a les ne-
cessitats reals.

e. Coordinar territorialment els criteris d’assignació de 
beques.

f. Reforçar el suport als ens locals en allò que fa refe-
rència a les ajudes d’urgència social, per tal d’atendre 
els casos de famílies que, tot i rebre una beca men-
jador, no poden fer front a la part corresponent a les 
famílies.

6. Mantenir les partides destinades al desenvolupa-
ment d’accions de lluita contra la pobresa respecte el 
pressupost liquidat del 2012 i totes aquelles partides 
que incideixen de forma directa en la infància.

7. Reclamar, al govern de l’Estat, la recuperació de to-
tes les transferències finalistes destinades al Departa-
ment de Benestar i Família que s’han retallat des de 
l’any 2010, com ara la prestació bàsica de serveis so-
cials, el programa de maltractament infantil, el fons 
d’acollida, integració i reforç educatiu d’immigrants, 
el programa d’intervenció social integral del poble gi-
tano, el nivell acordat i el mínim garantir del Sistema 
de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a la 
Dependència o els programes de suport a les famílies 
en situacions especials.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Pere Bosch Cuenca
Portaveu del GP d’ERC Diputat del GP d’ERC 
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Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els efectes de la sentència del 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea re-
lativa als desnonaments per execució hipo-
tecària
Tram. 302-00021/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Esquerra 

Republicana de Catalunya

Reg. 10965 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Marta Rovira i Vergés, portaveu, Gemma Calvet i Ba-
rot, diputada del Grup Parlamentari d’Esquerra Re-
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 els efectes de la sentència del Tribunal de Jus-
tícia de la Unió Europea de data 14 de març de 2013, 
relativa als desnonaments per execució hipotecària 
(tram. 300-00020/10).

Exposició de motius

El Tribunal de Justícia de la UE en data 14 de març 
va dictar una sentència que estableix que el sistema 
d’execució hipotecària espanyol és incompatible amb 
la directiva europea 93/13/CE del Consell sobre clàu-
sules abusives de contractes amb consumidors. Aquest 
marc comunitari fa una exigència expressa de bona fe 
contractual en el sentit que es garanteixi un tracte a 
l’altre part, en aquest cas el consumidor de contractes 
hipotecaris, lleial i equitatiu, amb exigència d’indivi-
dualització en la negociació de les clàusules, propor-
cionalitat entre les parts i garantia del dret a la infor-
mació del seu contingut al contractant. La sentència 
considera que la legislació espanyola no protegeix les 
persones consumidores perquè permet la pèrdua de la 
propietat i el desallotjament tot i que el contracte hipo-
tecari tingui una clàusula abusiva declarada així pos-
teriorment per un jutge, al impedir que el procediment 
declaratiu de clàusula abusiva pugui suspendre l’exe-
cució i el desnonament.

El Tribunal de Justícia europeu ha arribat a aquesta 
conclusió després d’analitzar la qüestió presentada pel 
Jutjat del Mercantil núm. 3 de Barcelona, a instància 
d’un ciutadà català Mohamed Aziz, resident a Cata-
lunya des de 1993, i propietari d’un habitatge des de 
2003, que constituïa la garantia d’un contracte de prés-
tec amb l’entitat Catalunya Caixa, en el que s’establien 
unes clàusules d’interessos de demora superiors al 18 
%, possibilitat de venciment avançat per incompliment 
de període limitat i concret, i mecanismes de liquida-
ció i fixació d’interessos variables fixats de forma uni-
lateral pel prestamista.

El Magistrat titular del Jutjat Mercantil nº3 de Barce-
lona, va plantejar la qüestió i el Tribunal ha determinat 
la no conformitat del dret espanyol amb la Directiva 
europea sobre clàusules abusives, en concret respec-
te del sistema d’execució de títols judicials sobre bens 
hipotecats, donat que es produeix una clara obstaculit-
zació per l’exercici d’accions o recursos judicials que 
garanteixin una tutela efectiva dels seus drets. Pel que 
fa a les clàusules abusives, insta a la actuació de la ju-
risdicció per promoure procediments que emparin els 
drets dels consumidors i consumidores dels contractes 
de préstecs hipotecaris.

Segons fonamenta el tribunal, «la normativa espanyola 
enumera els motius, molt limitats, pels quals un deutor 
pot oposar-se al procediment d’execució hipotecària» 
i afegeix que «entre aquests motius no figura l’existèn-
cia d’una clàusula abusiva en el contracte d’un préstec 
hipotecari».

La sentència assenyala que «el règim processal espa-
nyol menyscaba l’efectivitat de la protecció que pre-
tén garantir la Directiva europea sobre clàusules abu-
sives». I afegeix que, atès que el jutge que conegui del 
procés declaratiu no té la possibilitat de suspendre el 
procediment d’execució, aquesta declaració de nul·litat 
només permet garantir al consumidor una protecció a 
posteriori merament indemnitzatòria.

Segons argumenta el Tribunal de Justícia de la 
UE «aquesta indemnització és incompleta i insufi-
cient, i no constitueix un mitjà adequat i eficaç per-
què cessi l’ús d’aquestes clàusules». Per tant, «el Tri-
bunal de Justícia declara que la normativa espanyola 
no s’ajusta al principi d’efectivitat, en la mesura que 
fa impossible o excessivament difícil, en els procedi-
ments d’execució hipotecària iniciats a instància dels 
professionals i en què els consumidors són part de-
mandada, aplicar la protecció que la Directiva confe-
reix a aquests últims» en relació a que puguin estar 
sotmesos, assenyala.

Per això, la sentència conclou que «la normativa espa-
nyola, que impedeix al jutge, que és competent per de-
clarar abusiva una clàusula d’un contracte hipotecari, 
suspendre el procediment de desnonament iniciat per 
una altra via, és contrària al Dret de la Unió».

Tanmateix, la sentència recorda que són els Jutges es-
tatals els que d’ofici poden procedir i apreciar el ca-
ràcter abusiu d’una clàusula, tenint en compte la na-
turalesa dels bens o serveis objecte del contracte i la 
existència d’una situació generada de desequilibri im-
portant entre les parts.

Actualment, l’inici del procediment d’execució hipo-
tecària en les actuals condicions del contractes hipo-
tecaris, priva de fet, i incompleix formalment, de la 
protecció eficaç de la Directiva europea.

Les execucions hipotecàries iniciades pels òrgans ju-
dicials espanyols han crescut un 368,7% durant els 
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cinc anys de la crisi (2008-2012). Del total del nombre 
de les execucions hipotecàries que estaven en tràmit en 
els jutjats al final de 2012, el 20,7% corresponen a Ca-
talunya, i el 10% corresponen a habitatge habitual. En 
una situació com l’actual doncs, excepcional i dramàti-
ca, es fa més urgent que mai establir polítiques públi-
ques actives que permetin garantir el dret fonamental 
a l’habitatge, de manera excepcional i com a mesures 
de xoc.

La realitat dramàtica que ha generat aquesta situació 
depassa la dimensió estrictament econòmica. La ca-
suística comporta que degut a la crisis econòmica i 
els alts nivells d’atur, moltes famílies hagin ofert com 
aval, habitatges de propietat ja pagats, per afavorir la 
concessió de préstecs a empreses familiars o a ajudes 
per manca d’ingressos econòmics i situacions de ne-
cessitat. La legislació anacrònica comporta a més del 
sobreendeutament i els desnonaments, unes conse-
qüències de condemna d’exclusió social als afectats, 
pels embargaments salarial i donat que consten en els 
fitxers d’accés públics de morositat ASNEFF, BA-
DEXCUG i els registre.

Des de l’any 2009 la PAH, moviment de la societat 
civil fundat a Catalunya, ha canalitzat i organitzat de 
forma comunitària, el suport i l’assistència mútua a les 
situacions de les persones afectades i ha exigit de for-
ma reiterada a les institucions de l’Estat i al Parlament 
de Catalunya el canvi de legislació i una posició fer-
ma de la política davant les entitats de crèdit que estan 
generant una dramàtica realitat. També ha reiterat la 
seva demanda d’incorporar la mesura de la dació en 
pagament, fins ara desestimada.

La sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Euro-
pea, posa de manifest que al dia d’avui, la greu situa-
ció de desequilibri entre entitats de crèdit i persones 
consumidores persisteix.

El Banc d’Espanya recentment, en relació a la clàusula 
sòl, ja ha afirmat que si els préstecs hipotecaris tenen 
clàusules abusives, l’òrgan corresponent en matèria de 
consum és a qui correspon sancionar als bancs que 
han incorporat aquest tipus de clàusules.

Segons l’article 123 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya, correspon a la Generalitat la competència ex-
clusiva en matèria de consum, que inclou en tot cas la 
defensa dels drets dels consumidors i usuaris.

L’article 82 del text refós de la Llei general per la de-
fensa dels consumidors i usuaris, estableix que «es 
consideraran clàusules abusives totes aquelles estipu-
lacions no negociades individualment i totes aquelles 
pràctiques no consentides expressament que, en con-
tra de les exigències de la bona fe causin, en perjudi-
ci del consumidor i usuari, un desequilibri important 
dels drets i obligacions de les parts que es derivin del 
contracte.»

També l’article 112.2 del Codi de Consum de Cata-
lunya preveu que «les relacions de consum s’han de 
fonamentar en la bona fe i el just equilibri de les po-
sicions jurídiques, cosa que exclou les pràctiques co-
mercials deslleials o abusives i la inserció de clàusules 
abusives als contractes». Els articles 126 i 312 regulen 
la capacitat sancionadora respecte d’infraccions que 
afectin o puguin afectar a les persones consumidores i 
l’atorguen a l’Agència Catalana de Consum per tal que 
aquesta actuï en conseqüència.

I l’article 251.6.3 prohibeix cobrar preus abusius, espe-
cialment si les circumstàncies particulars del cas min-
ven la llibertat d’elecció de la persona consumidora.

Actualment s’està tramitant al Congrés de Diputats la 
ILP de regulació de la dació en pagament, de paralit-
zació dels desnonaments i lloguer social, on es pre-
veu precisament la modificació dels articles 693, 579 i 
675.bis de la LECiv, en el sentit de regular la dació en 
pagament dels habitatges habituals, paralitzar els des-
nonaments dels habitatges habituals i establir arrenda-
ments socials.

És per tot això que el Grup Parlamentari d’Esquerra 
presenta la següent 

Moció

El Parlament de Catalunya: 

1. Insta el Govern de la Generalitat a implementar la 
sentència del Tribunal de Justícia de la UE de 14 de 
març de 2013, assumpte C-415/11 en l’àmbit de les se-
ves competències, i amb les reformes legislatives que 
s’escaiguin, mitjançant la caracterització per part de 
l’Agència Catalana de Consum de les clàusules abusi-
ves que es poden trobar en contractes de préstec amb 
garantia hipotecària, per tal d’aplicar la normativa 
sancionadora que correspongui a les entitats de crèdit 
i per promoure la suspensió de les execucions hipote-
càries a Catalunya que es puguin veure afectades per 
clàusules abusives i susceptibles de ser anul·lades judi-
cialment.

2. Insta el Govern de la Generalitat que atenent a la 
gravetat de la situació que genera l’existència de l’ac-
tual marc legislatiu espanyol denunciat pel Tribunal de 
Luxemburg en matèria d’execució hipotecària al poble 
de Catalunya, en les competències que li són pròpies 
procedeixi a establir accions focalitzades de protecció 
als drets de la ciutadania i de les persones consumido-
res i a la garantia del dret fonamental de l’habitatge.

3. Insta el Govern a enfortir la coordinació amb els Col-
legis d’advocats i les instàncies judicials a Catalunya 
per posar tots els mitjans de formació i col·laboració 
per garantir el compliment del fons de la sentència del 
Tribunal de Luxemburg en la garantia de l’equitat i la 
protecció davant les clàusules abusives bancàries en 
els contractes hipotecaris, i garanteixi la paralització 
dels desnonaments afectats.
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4. Insta el Govern a crear, de forma immediata, una 
taula sobre desnonaments, en el marc del Pacte Nacio-
nal per a l’habitatge, en la qual siguin presents la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca, representants de 
les entitats municipalistes, les entitats financeres i els 
departaments de Territori i Sostenibilitat, de Benestar 
Social i Família, d’Interior i de Justícia per tal de ve-
hicular mesures urgents i concretes per a les persones 
afectades pels desnonaments.

5. Insta el Govern de la Generalitat, a realitzar les ac-
cions necessàries per tal que l’estat espanyol: 

A) Adeqüi la seva normativa hipotecària, i en concret 
la Llei d’Enjudiciament Civil en allò relatiu als motius 
de suspensió de l’execució hipotecària, a la normati-
va europea sobre clàusules abusives, d’acord amb allò 
que preveu la Sentència del Tribunal de Justícia de la 
UE de 14 de març de 2013, assumpte C-415/11 i aprovi 
la mesura de dació en pagament.

B) Aprovi la normativa que correspongui per tal que 
es procedeixi a la suspensió dels procediments judici-
als de desnonament en funció de la seva casuística so-
cial i circumstàncies individuals per estat de necessitat 
econòmica i, es procedeixi a establir un procediment 
de nul·litat o reparació en els casos de desnonaments 
practicats malgrat s’hagi instat procediment de nul·litat 
per clàusules abusives.

6. Manifesta que les mesures proposades fins ara pel 
Govern espanyol, consistents en el control dels interes-
sos de demora i l’augment del número de quotes impa-
gades per tal que sigui exigible la totalitat del crèdit, 
no són mesures suficients per adequar la normativa es-
panyola a la directiva europea, si no que s’ha d’establir 
específicament com a causa de suspensió del procedi-
ment d’execució hipotecària l’adopció de mesura cau-
telar de suspensió judicial per procediment d’oposició 
per clàusules abusives i procedir a la revisió dels con-
tractes hipotecaris vigents susceptibles de contenir-ne 
i ser anul·lables judicialment.

Palau del Parlament, 10 d’abril de 2013

Marta Rovira i Vergés Gemma Calvet i Barot
Portaveu del GP d’ERC Diputada del GP d’ERC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre els processos de concertació 
amb els agents econòmics, socials i polítics 
amb relació a la situació de Catalunya i les 
possibles sortides de la crisi
Tram. 302-00022/10

Presentació
Grup Parlamentari Socialista

Reg. 10966 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Maurici Lucena i Betriu, portaveu del Grup Parlamen-
tari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 
139 del Reglament del Parlament, presenta la següent 
moció, subsegüent a la Interpel·lació al Govern sobre 
els processos de concertació amb els agents econò-
mics, socials i polítics amb relació a la situació de Ca-
talunya i les possibles sortides de la crisi (tram. 300-
00023/10).

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Convocar la Cimera Socioeconòmica posposada el 
passat mes de març, per tal de buscar acords transver-
sals que permetin encarar els reptes més urgents dels 
catalans i catalanes, i especialment aquells que afec-
ten al manteniment dels mínims vitals de la ciutada-
nia. La Cimera ha de ser la culminació d’un procés 
negociador liderat pel Govern.

2. Incloure en la convocatòria els següents estaments: 

– Els partits amb representació al Parlament de Cata-
lunya

– Agents socials i econòmics més representatius (sin-
dicats, organitzacions patronals).

– Altres entitats del teixit econòmic (Consell de Cam-
bres de Comerç, Confederació de cooperatives, etc.).

– Representants del teixit d’entitats socials (Taula del 
3er Sector, entitats de representació veïnal, etc.).

– Representació de les entitats juvenils a través del 
CNJC.

– Experts (consells assessors del Govern - Consell As-
sessor Social, CAREC, Consell Assessor de Salut - i 
altres, si s’escau).

3. Plantejar una proposta inicial de temes a tractar 
centrada en mesures urgents per pal·liar les situaci-
ons socials i econòmiques més punyents. Així mateix 
hauria d’incloure reformes estructurals que permetin 
mantenir els serveis públics com a garantia d’atenció 
amb qualitat de les necessitats de tota la ciutadania.
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4. L’objecte de la Cimera ha de ser acordar una relació 
de mesures concretes i programades, tot identificant 
els agents responsables de la seva implementació. Al-
hora, es buscarà establir un pla de reformes amb l’ob-
jectiu de sortir de la crisi garantint la cohesió social.

5. Comparèixer abans del 31 de maig davant el Par-
lament per tal de donar compte de la seva estratègia i 
plantejaments en relació al procés de negociació de la 
reforma del sistema de finançament autonòmic.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Maurici Lucena i Betriu
Portaveu del GP SOC

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre la política de foment de l’emprenedoria i 
de suport a la petita i mitjana empresa
Tram. 302-00023/10

Presentació
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya

Reg. 10973 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Josep Enric Millo i Rocher, portaveu, Rafael Luna Vi-
vas, diputat del Grup Parlamentari del Partit Popular 
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 política de foment de l’emprenedoria i de suport a la 
petita i mitjana empresa (tram. 300-00024/10).

Exposicio de motius

L’actual situació de crisi i d’atur que viu la societat ca-
talana, amb la conseqüent pèrdua de teixit industrial i 
empresarial, ha de rebre una resposta per part de les 
administracions públiques.

Les administracions públiques i en aquest cas, la Ge-
neralitat de Catalunya, han de portar a terme tots els 
canvis legislatius per tal d’afavorir l’activitat emprene-
dora, la qual és fonamental per poder incrementar el 
teixit productiu de la societat catalana, el que ajuda-
rà a al creixement econòmic i a la creació d’ocupació. 
Establir un marc administratiu més eficaç, d’accés al 
finançament, de potenciació de l’activitat emprenedora 
dins la societat i d’afavorir l’acompanyament en l’acti-
vitat emprenedora, ajudaran en aquest increment del 
teixit empresarial, tant en el número d’empreses com 
en la voluntat d’aconseguir que les empreses existents 
continuïn operant i alhora puguin augmentar la seva 
dimensió.

Catalunya té una excessiva acumulació legislativa, 
malgrat l’aprovació de les lleis òmnibus, això compor-

ta que en molts casos no s’arribi ni a saber les normes 
que realment són necessàries per complir alhora d’ini-
ciar una activitat de negoci, el que porta a que moltes 
persones disposades a emprendre una activitat de em-
presarial, no s’atreveixin a donar el pas.

La societat ha de valorar l’activitat emprenedora i em-
presarial. Per això, els mitjans públics junt amb els 
centres educatius, són espais i eines clau per afavo-
rir aquest esperit emprenedor. I en aquesta línia, s’es-
tableixen continguts en relació a les diferents etapes 
educatives així com Formació Professional i Universi-
tat per tal d’afavorir aquest esperit emprenedor.

Moció

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Ge-
neralitat a: 

1. Crear, per cada tipus d’activitat, un document on 
s’estableixi tota la normativa a complir en relació a ca-
da activitat econòmica, així com un apartat amb la in-
corporació de totes les normes a complir en l’àmbit 
municipal. El document haurà d’estar disponible a la 
xarxa per qualsevol interessat.

2. Efectuar les inspeccions de les noves activitats eco-
nòmiques iniciades, que no tinguin afectació en el medi 
ambient, un cop aquestes hagin entrat en funcionament.

3. Fomentar l’activitat emprenedora en els centres de 
formació primari, secundari, professionals i universi-
tats.

4. Promoure als mitjans públics la potenciació d’espais 
destinats a divulgar l’activitat emprenedora entre els 
seus telespectadors, oients, internautes o d’altres tipus 
d’usuaris.

5. Presentar durant els primers tres mesos de cada any 
un anuari en relació a l’activitat emprenedora produï-
da a Catalunya durant tot l’any anterior. Aquest anuari 
haurà de contenir les noves empreses creades, el nú-
mero d’autònoms, dimensió de les empreses existents, 
l’evolució de l’activitat creditícia en relació a les em-
preses, la inversió estrangera i d’altres parts de l’Estat 
rebuda i d’altres dades que puguin ser d’interès d’acord 
amb els criteris que estableixi el Departament com-
petent.

6. Impulsar la posada en marxa de la finestreta única 
empresarial, la qual serà física i on line, en la que es 
doni resposta a totes les consultes i qüestions en matè-
ria d’emprenedoria en un termini no superior a 24 ho-
res, podent ampliar-se el termini en 72 hores en funció 
del tipus de consulta efectuada.

Aquestes consultes podran efectuar-se en relació a: 

– Oportunitats de finançament directe i indirecte per a 
emprenedors, autònoms i PIMES.

– Dubtes en relació a persones físiques i jurídiques que 
vulguin encetar una activitat de negoci.
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– Donar resposta en aquelles sol·licituds d’activitats de 
negoci que siguin susceptible d’afectar al medi ambi-
ent. Podent ampliar-se el termini fins a tres mesos en 
funció de la complexitat en relació a l’afectació envers 
el medi ambient.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Josep Enric Millo i Rocher Rafael Luna Vivas
Portaveu del GP del PPC Diputat del GP del PPC 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern 
sobre el cost de l’accés a les targetes sanitàri-
es i la sostenibilitat del sistema sanitari
Tram. 302-00024/10

Presentació
Grup Parlamentari de Ciutadans

Reg. 10978 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlamento

Albert Rivera Díaz, presidente, José Manuel Villegas 
Pérez, diputado, del Grupo Parlamentario de Ciuta-
dans, conforme a lo establecido en el artículo 139 del 
Reglamento del Parlamento, presentan la siguiente 
moción subsiguiente a la Interpel·lació al Govern sobre 
el cost de l’accés a les targetes sanitàries i la sostenibi-
litat del sistema sanitari (tram. 300-00021/10).

Moción

El Parlamento de Cataluña insta al Gobierno de la Ge-
neralitat a 

1. Revisar los criterios de concesión de las tarjetas sa-
nitarias catalanas, de forma que en el catálogo de ser-
vicios sanitarios al que tengan derecho los ciudadanos 
extranjeros que residen en Cataluña de forma irregular 
se limite a aquellas prestaciones que deban garantizar-
se por motivos humanitarios y de salud pública. Este 
catálogo de servicios no podrá ser equiparable al que 
tienen derecho aquellos ciudadanos españoles o ex-
tranjeros que residen en Cataluña en situación regular, 
y que por tanto están obligados a contribuir a la soste-
nibilidad del sistema sanitario 

2. Garantizar que, en ningún caso, la dotación presu-
puestaria asignada a la política sanitaria será inferior 
a la dotación estipulada en los presupuestos de 2012, 
de forma que se garantice la sostenibilidad del sistema 
público de salud y de asistencia sanitaria en Cataluña

3. Garantizar que los datos de particulares contenidos 
en los archivos del Sistema Catalán de Salud no van a 
ser utilizados para otros fines distintos a los estricta-
mente sanitarios, y garantizar que el Departamento de 

Salud no ceda datos particulares de ciudadanos a otros 
Departamentos u organismos de la Generalitat

Palau del Parlament, 11 de abril de 2013

Albert Rivera Díaz José Manuel Villegas Pérez
Presidente del GP de C’s Diputado del GP de C’s 

Moció subsegüent a la interpel·lació al Go-
vern sobre el procés de privatització d’Ai-
gües Ter Llobregat
Tram. 302-00025/10

Presentació
Grup Parlamentari d’Iniciativa per Catalunya 

Verds - Esquerra Unida i Alternativa

Reg. 10979 / Admissió a tràmit: Mesa 

del Parlament, 16.04.2013

A la Mesa del Parlament

Dolors Camats Luis, portaveu, Salvador Milà Solso-
na, diputat del Grup Parlamentari d’Iniciativa per Ca-
talunya Verds - Esquerra Unida i Alternativa, 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 procés de privatit-
zació d’Aigües Ter Llobregat (tram. 300-00022/10).

En el procediment d’adjudicació de la concessió de la 
gestió privada del sistema d’Aigües Ter-Llobregat, tant 
en l’anterior legislatura com en l’actual, s’han produït 
imprevisions i irregularitats en les fases de preparació, 
convocatòria i adjudicació, així com, especialment, 
després de que es dictessin les resolucions de l’Òrgan 
Administratiu de recursos Contractuals de Catalunya 
de 2 de gener de 2013 i les Interlocutòries de la Sec-
ció Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, de 26 
de març de 2013. Dita adjudicació tindrà greus conse-
qüències ambientals, socials i econòmiques tant en les 
finances i el patrimoni de la Generalitat, de les admi-
nistracions locals afectades, com del conjunt de usua-
ris del servei d’abastament d’aigua de la Regió metro-
politana de Barcelona

Per aquests motius el Grup Parlamentari d’ICV-
EUiA proposa la següent: 

Moció

1) El Parlament de Catalunya reprova l’actuació del 
Conseller Mas-Colell per les responsabilitats políti-
ques en el procediment d’adjudicació de la concessió 
de la gestió privada del sistema Aigües Ter-Llobregat.

2) El Parlament de Catalunya insta el Govern a: 

a) Revisar tot el procediment de concessió de la ges-
tió privada del sistema Aigües Ter-Llobregat, deixant 
sense efecte l’adjudicació feta a Acciona, en aplicació 
de la resolució –ferma i executiva– de l’Òrgan Admi-
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nistratiu de Recursos Contractuals de Catalunya i de 
les Interlocutòries –igualment executives– de la Sec-
ció Cinquena de la Sala contenciosa-administrativa 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 26 
de març de 2013, retornant l’expedient a la Mesa de 
contractació i declarant deserta la licitació, per no 
ajustar-se al plec de condicions cap de les dues ofertes 
presentades, i retornant per tant a la titularitat pública, 
adscrita a l’Agència de l’Aigua de Catalunya, la totali-
tat dels béns, instal·lacions i serveis que formen el sis-
tema Aigües Ter-Llobregat.

b) Iniciar els tràmits per constituir, de forma imme-
diata, una empresa pública, de caràcter mixt entre 
l’administració de la Generalitat i les administracions 
locals afectades, que assumeixi la gestió del conjunt 
dels béns i serveis del sistema Aigües Ter-Llobregat, 
corresponent entretant la gestió del servei a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, de conformitat amb la legislació 
vigent.

c) Constituir un grup de treball format per represen-
tants del govern de la Generalitat, de l’Agència Catala-
na de l’Aigua, de les administracions locals afectades, 
dels entitats patronals i sindicals, veïnals, de consu-
midors i usuaris i ambientalistes, més representatives, 
per tal que –en el termini de tres mesos– formulin una 
proposta de nou pla financer del conjunt del sistema 
Aigües Ter-Llobregat que en garanteixi la qualitat de 
servei als usuaris, la sostenibilitat ambiental, la viabi-
litat econòmica, el manteniment i millora de les infra-
estructures existents i de les noves inversions neces-
sàries; la contenció i progressivitat de les tarifes, així 
com el refinançament a mig i llarg termini del deute 
financer i de les noves inversions necessàries.

d) Facilitar la valoració actualitzada i desglossada de 
les diverses instal·lacions, obres i terrenys adscrits al 
sistema Aigües Ter-Llobregat, que hagin estat cedits 
o finançats, en els percentatges corresponents, per les 
administracions locals de l’àmbit al que dóna servei el 
sistema.

e) Mantenir les accions administratives, judicials i 
polítiques endegades per l’Agència Catalana de l’Ai-
gua tant davant de l’Àrea Metropolitana de Barcelona 
(AMB) com d’Aigües de Barcelona per tal de garantir 
el control públic i supervisió per part de la Genera-
litat del conjunt del servei d’abastament i sanejament 
d’aigua en alta i en baixa en l’àmbit de l’AMB, i per 
recuperar la gestió directa de les instal·lacions i serveis 
de captació, tractament i abastament d’aigua en alta 
–ETAP de Sant Joan Despí–, de conformitat amb le-
gislació d’aigües i patrimonial vigent a Catalunya.

Palau del Parlament, 11 d’abril de 2013

Dolors Camats Luis Salvador Milà Solsona
Portaveu GP ICV-EUiA Diputat GP ICV-EUiA 

4. INFORMACIÓ

4.70. COMUNICACIONS DEL PRESIDENT DE 
LA GENERALITAT I COMUNICACIONS 
DEL GOVERN I D’ALTRES ÒRGANS

4.70.01. COMPOSICIÓ DEL GOVERN, DELEGACIONS 
DE FUNCIONS I ENCÀRRECS DE DESPATX

Encàrrec del despatx del conseller d’Agricul-
tura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi 
Natural a la vicepresidenta del Govern
Tram. 330-00013/10

Presentació
President de la Generalitat

Reg. 10932 / Coneixement: 12.04.2013

A la presidenta del Parlament

Benvolguda presidenta,

De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de 
la Llei 13/2008, de 5 de novembre, de la presidència de 
la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte 
que durant l’absència del conseller d’Agricultura, Ra-
maderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, els dies 
11 i 12 d’abril de 2013, s’encarregarà del despatx del 
seu Departament la vicepresidenta del Govern i conse-
llera de Governació i Relacions Institucionals.

Cordialment,

Barcelona, 10 d’abril de 2013 

Artur Mas i Gavarró
President de la Generalitat de Catalunya

N. de la R.: El Decret 155/2013, de 10 d’abril, d’encàr-
rec del despatx del conseller d’Agricultura, Ramade-
ria, Pesca, Alimentació i Medi Natural a la vicepre-
sidenta del Govern de la Generalitat de Catalunya i 
consellera de Governació i Relacions Institucionals els 
dies 11 i 12 d’abril de 2013, és publicat al DOGC 6353, 
de l’11 d’abril de 2013.
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