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Comissió d’Afers Institucionals

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari i la recupera-
ció dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència del Tribunal Constitucional 
31/2010. Tram. 250-00613/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació (text pre-
sentat: BOPC 239, 94).

2. Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la Generalitat. 
Tram. 250-00614/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la Proposta 
de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 239, 95; esmenes: 
BOPC 279, 6).

3. Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat de Mossos d’Es-
quadra. Tram. 250-00739/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
Proposta de resolució i de les esmenes presentades (text presentat: BOPC 275, 188; 
esmenes: BOPC 329, 8).

4. Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació amb Microsoft i Seidor. Tram. 250-00741/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució (text presentat: 
BOPC 281, 11).

5. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. Tram. 202-00038/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de les propostes audiència (text presentat: BOPC 197, 6)

5.1 Proposta d’audiència en ponència d’Aitana Joana Mas Mas, directora general de 
Transparència i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Tram. 352-01140/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular -  
Crida Constituent. Debat i votació de la proposta.

5.2 Proposta d’audiència per escrit d’Aitana Mas i Mas, directora general de Transpa-
rència i Participació de la Generalitat Valenciana, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya. Tram. 352-01157/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.3 Proposta d’audiència en ponència de Miquel Gallardo Esgleas, director general 
de Participació i Transparència del Govern de les Illes Balears, amb relació a la Pro-
posició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Anti-
frau de Catalunya. Tram. 352-01141/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent

5.4 Proposta d’audiència per escrit de Miquel Gallardo Esgleas, director general de Par-
ticipació i Transparència del Govern balear, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 
352-01158/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.
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5.5 Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la Fiscalia 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01142/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació de la proposta.

5.6 Proposta d’audiència en ponència d’Emilio Sánchez-Ulled, fiscal de la Fiscalia 
Superior del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Tram. 352-01156/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la 
proposta.

5.7 Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 
352-01143/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constitu-
ent. Debat i votació de la proposta.

5.8 Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modi-
ficació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 
352-01155/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.9 Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt Jiménez, catedràtic de 
dret penal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01172/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.10 Proposta d’audiència en ponència d’Ujala Joshi Jubert, professora de dret pe-
nal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01144/11. Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. 
Debat i votació de la proposta.

5.11 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de la Plataforma Saba-
dell Lliure de Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01145/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la proposta.

5.12 Proposta d’audiència en ponència d’una representació de l’Observatori Ciuta-
dà Contra la Corrupció amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01146/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i 
votació de la proposta.

5.13 Proposta d’audiència en ponència de David Vidal i Caballé, exregidor de l’Ajun-
tament de Reus, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01147/11. Grup Par-
lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació de 
la proposta.

5.14 Proposta d’audiència per escrit de Fernando Jiménez, director del Departament 
de Ciència Política de la Universitat de Múrcia, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01148/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.15 Proposta d’audiència en ponència de Carles Ramió, catedràtic de gestió públi-
ca de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01149/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.
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5.16 Proposta d’audiència en comissió de Carles Ramió, expert en gestió pública i ex-
director de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Tram. 352-01164/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta.

5.17 Proposta d’audiència en ponència de Joan Mauri, professor del Departament de 
Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei 
de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalu-
nya. Tram. 352-01150/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.18 Proposta d’audiència en comissió de Joan Mauri, ex-secretari general del De-
partament de Justícia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01165/11. 
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

5.19 Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01151/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.20 Proposta d’audiència en ponència de Juli Ponce, catedràtic de dret administra-
tiu de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01169/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.21 Proposta d’audiència en ponència d’Òscar Capdeferro, professor de la Universi-
tat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01152/11. Grup Par-
lamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.22 Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01153/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.23 Proposta d’audiència en ponència d’Agustí Cerrillo, catedràtic de dret adminis-
tratiu de la Universitat Oberta de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01170/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.24 Proposta d’audiència en ponència de Rafael Jiménez Asensio, catedràtic de dret 
constitucional de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01154/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la proposta.

5.25 Proposta d’audiència en ponència de David Fernàndez i Ramos, exdiputat, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01159/11. Grup Parlamentari Socialista. 
Debat i votació de la proposta.

5.26 Proposta d’audiència en comissió de Josep Bargalló, ex-conseller en cap del Go-
vern i exdiputat, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, 
del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01160/11. Grup Par-
lamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

5.27 Proposta d’audiència en comissió de Josep Maria Vallès, exconseller de Justí-
cia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de no-
vembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01161/11. Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

5.28 Proposta d’audiència en comissió de José María Mena, ex-fiscal en cap de la 
Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, amb relació a la Proposició 
de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de 
Catalunya. Tram. 352-01162/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat 
i votació de la proposta.
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5.29 Proposta d’audiència en comissió de Xavier Sisternas, expert en prevenció de 
la corrupció i en anàlisi comparada de reformes institucionals per a fer-hi front, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01163/11. Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot. Debat i votació de la proposta.

5.30 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Sisternas, expert en gestió pública, 
amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novem-
bre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01168/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.31 Proposta d’audiència en ponència de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Ofici-
na Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01166/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.32 Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villoria Mendieta, catedràtic de cièn-
cia política de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de 
modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01167/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.33 Proposta d’audiència en ponència d’Oscar Roca Safont, director de Prevenció 
de l’Oficina Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01171/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

5.34 Proposta d’audiència en comissió de Helen Darbishire, representant d’Access 
Info Europe, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 
5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01173/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.35 Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, representant de Más De-
mocracia, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 
de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01174/11. Grup Parlamen-
tari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.36 Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció 
de blanqueig de diner, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01175/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.37 Proposta d’audiència en comissió de Juan Carlos Galindo, expert en prevenció 
de blanqueig de diner i corrupció, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01176/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.38 Proposta d’audiència en comissió de Rafael Rubio, professor de dret constitu-
cional, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01177/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.39 Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comis-
sió Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de modificació 
de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-
01178/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.40 Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, advocada de l’Estat, amb 
relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de 
l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01179/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. 
Debat i votació de la proposta.

5.41 Proposta d’audiència en comissió d’una representació de la fundació «Hay de-
recho», amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01180/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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5.42 Proposta d’audiència en comissió d’Albert Sánchez Graells, professor de dret 
i expert en contractació pública i prevenció del frau, amb relació a la Proposició de 
llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Ca-
talunya. Tram. 352-01181/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la 
proposta.

5.43 Proposta d’audiència en comissió de Rodrigo Tena, notari, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01182/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

5.44 Proposta d’audiència en comissió de David Velázquez Vioque, advocat expert 
en compliment normatiu, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 
14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01183/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.45 Proposta d’audiència en comissió de Miguel Trias Sagnier, catedràtic de dret 
mercantil d’Esade i expert en governança, amb relació a la Proposició de llei de mo-
dificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. 
Tram. 352-01184/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

5.46 Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Farrando Miguel, catedràtic de dret 
mercantil de la Universitat Pompeu Fabra i expert en governança, amb relació a la 
Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01185/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i 
votació de la proposta.

5.47 Proposta d’audiència en comissió de Jaime Velázquez Vioque, expert en gover-
nança, amb relació a la Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de 
novembre, de l’Oficina Antifrau de Catalunya. Tram. 352-01186/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

6. Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el vice-
president del Govern i conseller d’Economia i Hisenda sobre el document «Investor 
presentation». Tram. 354-00117/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació 
de la sol·licitud de sessió informativa.

7. Sol·licitud de compareixença de Pere Manuel Gutiérrez, president del Col·legi de 
Llicenciats en Educació Física i Ciències de l’Activitat Física i l’Esport de Catalunya, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè exposi l’etapa que inicia en el Col-
legi i les demandes del sector esportiu. Tram. 356-00419/11. Òscar Ordeig i Molist, 
del Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

8. Sol·licitud de compareixença de Guillem Bou davant la Comissió d’Afers Institucio-
nals perquè presenti l’informe sobre l’alteració de l’índex de referència dels préstecs 
hipotecaris. Tram. 356-00479/11. Josep Lluís Franco Rabell, del Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

9. Sol·licitud de compareixença de la vicepresidenta del Govern de l’Estat i minis-
tra de la Presidència i per les Administracions Territorials davant la Comissió d’Afers 
Institucionals perquè informi sobre les informacions aparegudes amb relació a plans 
il·lícits i accions al marge de la llei per part del Govern de l’Estat contra àmbits i ins-
tal·lacions que són competència i instal·lacions de la Generalitat. Tram. 356-00500/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

10. Sol·licitud de compareixença de Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del 
Govern de l’Estat i ministra de la Presidència i per a les Administracions Territorials, 
davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les 
gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya». Tram. 
356-00523/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.
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11. Sol·licitud de compareixença de Jorge Moragas Sánchez, diputat al Congrés del 
Diputats i director del Gabinet de la Presidència del Govern de l’Estat, davant la Co-
missió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i les gravacions 
aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya». Tram. 356-00524/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

12. Sol·licitud de compareixença de Josep Enric Millo i Rocher, delegat del Govern 
d’Espanya a Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre 
les informacions i les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació 
Catalunya». Tram. 356-00525/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la sol·licitud de compareixença.

13. Sol·licitud de compareixença de José Manuel Villarejo Pérez, excomissari de poli-
cia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions i 
les gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya». Tram. 
356-00526/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

14. Sol·licitud de compareixença de Marcelino Martín Blas-Aranda, comissari de po-
licia, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè informi sobre les informacions 
i gravacions aparegudes a la premsa de l’anomenada «Operació Catalunya». Tram. 
356-00527/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de 
compareixença.

15. Sol·licitud de compareixença del secretari general de l’Esport davant la Comissió 
d’Afers Institucionals perquè informi sobre el nou model de governança de l’esport 
català. Tram. 356-00528/11. David Bonvehí i Torras, del Grup Parlamentari de Junts 
pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

16. Sol·licitud de compareixença de Jaume Domingo i Planas, president de la Unió 
de Consells Esportius de Catalunya, davant la Comissió d’Afers Institucionals perquè 
informi sobre l’esport escolar. Tram. 356-00529/11. David Bonvehí i Torras, del Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la sol·licitud de compareixença.

17. Proposició de llei de modificació de la Llei 14/2008, del 5 de novembre, de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya. Tram. 202-00038/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Nome-
nament de la Ponència (text presentat: BOPC 197, 6).
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Punt 1 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la represa del desplegament estatutari 
i la recuperació dels aspectes de l’Estatut afectats per la Sentència 
del Tribunal Constitucional 31/2010
250-00613/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 38212 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la represa del 
desplegament estatutari i de la recuperació d’aspectes de l’EAC afectats per la STC 
31/2010., per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institu-

cional. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el 
seu conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions 
per a l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha 
coincidit una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territo-
rial de l’Estat.

Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres 
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes 
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconei-
xement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben 
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes 
existents en aquestes tres categories.

La STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, va suposar un cop important a les aspi-
racions d’autogovern de Catalunya i a l’ambició catalanista de contribuir a transfor-
mar Espanya en un Estat que assumís de manera més plena i natural la seva plura-
litat interna.

D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, 
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem 
afirmar que estan ben distribuïdes.

Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, da-
vant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de 
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a 
aquesta i per al propi autogovern, i en concret aquells relacionats amb els aspectes 
de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya pendents de desplegar o que es podrien recu-
perar malgrat la STC 31/2010, en base a canvis legals, transferències o negociacions 
polítiques.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament: 
1. Insta el Govern de la Generalitat a dur a terme totes les iniciatives i gestions 

al seu abast per recuperar el màxim del text de l’Estatut d’Autonomia afectat per la 
STC 31/2010, de 28 de juny de 2010, en el sentit que apuntava l’informe elaborat per 
encàrrec del Govern de la Generalitat de Catalunya l’any 2010, i complementària-
ment en la línia de l’informe elaborat pel Govern d’Espanya també l’any 2010. En 
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aquest sentit, cal recórrer tant a la via prevista a l’article 150.2 CE, com a la via de 
la modificació de lleis orgàniques (per exemple, reformant la Llei orgànica del poder 
judicial, la Llei de règim local –per fer possible l’organització territorial pròpia de 
Catalunya en vegueries–, la normativa d’organismes i institucions estatals per im-
pulsar-hi la participació de les comunitats autònomes, etc.), així com a la dels tras-
passos i a la dels acords polítics.

2. Insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a reprendre les tasques, des del 
conjunt dels seus Departaments, per al ple desplegament del potencial d’autogovern 
derivat del vigent Estatut d’autonomia de Catalunya.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la defensa del marc competencial de la 
Generalitat
250-00614/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 38213 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 18.10.2016

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt del 

Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 
del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la defensa del 
marc competencial de la Generalitat de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
davant la Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
Durant els darrers anys hem viscut una triple crisi: econòmica, social i institucio-

nal. Hi ha influències mútues entre els tres aspectes esmentats, sens dubte, i en el seu 
conjunt els seus efectes s’han deixat sentir també en la creació de les condicions per a 
l’actual bloqueig institucional. En la present crisi de les nostres institucions ha coincidit 
una crisi de representació amb una crisi del model d’organització territorial de l’Estat.

Els Estats compostos tenen problemes que es poden reconduir, bàsicament a tres 
categories: problemes relacionats amb la distribució de competències, problemes 
relacionats amb la distribució de recursos, i problemes relacionats amb el reconei-
xement mutu a l’interior de la diversitat que els composa. El nostre n’és un cas ben 
clar, i cal adreçar sense dilació les causes estructurals de cadascun dels problemes 
existents en aquestes tres categories.

D’ençà del setembre de l’any 2012, si no abans, les relacions entre el Govern de la 
Generalitat de Catalunya i del Govern d’Espanya han estat excepcionalment tenses, 
per raons diverses i amb responsabilitats que, tot i que seria llarg d’escatir, podem 
afirmar que estan ben distribuïdes.

Amb independència dels objectius polítics que es plantegin un i altre govern, da-
vant la situació de bloqueig actual es fa inexcusable, en benefici de la ciutadania de 
Catalunya, que s’abordin un seguit de temes i aspectes que són de rellevància per a 
aquesta i per al propi autogovern.

Tanmateix, dins la categoria de problemes relacionats amb la distribució de po-
der (o competències), que tot Estat compost té, i sense que això obsti per a l’establi-
ment d’una relació entre administracions normalitzada, també cal que el Govern de 
la Generalitat defensi per tots els mitjans de què disposa, de conformitat a l’ordena-
ment vigent, per fer valdre el seu marc competencial i el seu dret, incloent-hi aque-
lles ocasions en les quals el Tribunal Constitucional ha dictat sentències favorables 
als interessos de la Generalitat de Catalunya, en conflictes constitucionals de com-
petència i en recursos d’inconstitucionalitat.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possi-

bilitat de plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb rela-
ció a totes aquelles sentències favorables al Govern de la Generalitat de Catalunya, 
dictades en conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucio-
nalitat, i que no han estat degudament acomplertes per part del Govern d’Espanya.

Palau del Parlament, 7 d’octubre de 2016
Eva Granados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 42742 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 02.12.2016

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 42742)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició

El Parlament insta el Govern de la Generalitat de Catalunya a estudiar la possibi-
litat de plantejar incident d’execució davant el Tribunal Constitucional, amb relació 
a totes aquelles sentències favorables al Govern de la Generalitat de Catalunya, dic-
tades en conflictes constitucionals de competència i en recursos d’inconstitucionali-
tat, i que no han estat degudament acomplertes per part del Govern d’Espanya, per 
tal de valorar motivadament els supòsits en què les circumstàncies concretes del cas 
i els criteris doctrinals establerts pel Tribunal Constitucional pel que fa a la figura 
dels incidents d’execució de les seves resolucions, permetin entendre la procedèn-
cia de formular l’esmentat incident de manera preferible a la seguretat jurídica que 
aporta el plantejament directe d’una nova impugnació mitjançant un recurs d’in-
constitucionalitat o un conflicte positiu de competència.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre els atacs informàtics al Sindicat  
de Mossos d’Esquadra
250-00739/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43432 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 29.11.2016

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Jean Castel Sucarrat, diputado del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, de acuerdo con lo establecido por los artículos 164 y 165 
del Reglamento del Parlamento, presentan la Propuesta de resolución sobre los ata-
ques informáticos al Sindicat de Mossos d’Esquadra, para que sea sustanciada ante 
la Comissió d’Afers Institucionals, con el siguiente texto: 

Exposición de motivos
El pasado 27 de octubre de 2016 el Sindicat de Mossos d’Esquadra (en adelante, 

SME) sufrió un nuevo ataque a sus servidores, que según indican las declaraciones 
de su secretario general apuntaban a sus bases de datos. Este nuevo ataque no fruc-
tificó y no logró sus objetivos gracias a no superar las barreras informáticas con las 
que cuenta el sistema informático del SME.

Cabe recordar que la unidad de delitos informáticos de los Mossos d’Esquadra 
supervisa desde el primer ataque donde lograron obtener información confidencial 
referente a 5.540 policías.

Entendiendo que el Cesicat fue creado en su origen para dar cobertura, investiga-
ción y seguridad y ser una herramienta más, útil, también en este sentido y con es-
tas finalidades. Y más aún cuando cabe recordar cuando ya ha habido otros ataques 
como los producidos en la madrugada del pasado 18 de mayo. 

Por todo ello, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la siguiente: 

Propuesta de resolución
El Parlament de Catalunya insta al Govern de la Generalitat a adoptar las medi-

das pertinentes para que el Cesicat se ponga al servicio del Departamento de Delitos 
Informáticos de los Mossos d’Esquadra, dependiente del Departamento de Interior, 
para optimizar las investigaciones, indagaciones y averiguaciones oportunas para 
descubrir a los «hackers» o piratas informáticos que llevan a cabo estos ataques.

Palacio del Parlamento, 24 de noviembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Jean Castel Sucarrat, diputado, GP C’s

ESMENES PRESENTADES

Reg. 48203 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 07.02.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 48203)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a adoptar les me-
sures pertinents per tal que el CESICAT segueixi col·laborant amb el Departament 
de Delictes Informàtics dels Mossos d’Esquadra, dependent del Departament d’In-
terior, així com amb altres unitats dels departaments de la Generalitat, per optimit-
zar les investigacions i indagacions oportunes per descobrir els «hackers» o pirates 
informàtics que porten a terme aquests atacs.



CAI 18
1 de març de 2017

Dossier 12

Punt 4 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre els contractes del Centre de 
Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació amb Microsoft   
i Seidor
250-00741/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 43765 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.12.2016

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenta 
la Proposta de resolució sobre un contracte del Centre de Telecomunicacions i Tec-
nologies de la Informació de la Generalitat, per tal que sigui substanciada davant la 
Comissió d’Afers Institucionals, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat 

de Catalunya entre els anys 2012 i 2013 va signar un contracte amb Microsoft de  
19.500.000 euros sense IVA, un altre de 6.546.354,51 euros sense IVA i un altre  de 
6.222.015,26 sense IVA, tots tres per «Subministrament de productes de programari 
i solucions d’ús comú de l’empresa Microsoft». Al mateix temps, el 27 de novembre 
de 2012, es va formalitzar un contracte amb Seidor, S.A., l’import total del qual va 
ser de 356.845,44 (IVA exclòs) per «Subministrament de 30.344 packs de llicències 
Microsoft Escuela 2.0» (Windows 7 i Office 2010) per al Departament d’Ensenya-
ment de la Generalitat de Catalunya.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Ciutadans presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a presentar en seu 

parlamentària, en el termini d’un mes des de l’aprovació de la present resolució, un 
informe, memòria o document de qualsevol mena que justifiqui perquè el Centre 
de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat ha signat un 
contracte, d’una banda, amb l’empresa Microsoft per al subministrament de produc-
tes de programari Microsoft i, de l’altra, amb l’empresa Seidor, SA per al subminis-
trament de llicències Microsoft.

Palau del Parlament, 28 de novembre de 2016
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s
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