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Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals  
i Transparència

ORDRE DEL D IA

1. Proposta de resolució sobre la contractació pública. Tram. 250-00828/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 327, 37; esmenes: BOPC 361, 25).

2. Proposta de resolució sobre la contractació pública. Tram. 250-00829/11. Grup Par-
lamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades (text presentat: BOPC 327, 37; esmenes: BOPC 361, 25).

3. Proposta de resolució sobre la contractació administrativa. Tram. 250-00830/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 38; esmenes: BOPC 361, 26).

4. Proposta de resolució sobre la contractació administrativa. Tram. 250-00831/11. 
Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la Proposta de resolució i de les 
esmenes presentades (text presentat: BOPC 327, 39; esmenes: BOPC 361, 26).

5. Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Demo-
cràtica del Congo. Tram. 250-00908/11. Jordi-Miquel Sendra Vellvè, juntament amb 1 
altre diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Ferran Pedret i Santos, del Grup 
Parlamentari Socialista, Joan Josep Nuet i Pujals, del Grup Parlamentari de Catalunya 
Sí que es Pot, Carles Riera Albert, del Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat 
Popular - Crida Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 358, 44).

6. Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set nenes de l’Ho-
gar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala. Tram. 250-00927/11. Grup Parla-
mentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació de la Proposta de resolució i de 
les esmenes presentades (text presentat: BOPC 364, 34; esmenes: BOPC 398, 29).

7. Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed. Tram. 250-00960/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí, Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari de 
Catalunya Sí que es Pot, Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 
Constituent. Debat i votació (text presentat: BOPC 384, 43).

8. Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció. Tram. 202-00049/11. Grup Parlamentari de Ciutadans Nomenament de la 
Ponència (text presentat: BOPC 364,8)

8.1 Proposta d’audiència en comissió d’Ignacio Corredor, secretari general de Más 
Democracia, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres 
mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01603/11. Grup Parlamentari de Ciu-
tadans. Debat i votació de la proposta.

8.2 Proposta d’audiència en comissió de Manuel Conthe, exdirector de la Comissió 
Nacional del Mercat de Valors, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01604/11. Grup 
Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.
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8.3 Proposta d’audiència en comissió de Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina 
Antifrau de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-
ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01605/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

8.4 Proposta d’audiència en ponència del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció. Tram. 352-01619/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. De-
bat i votació de la proposta.

8.5 Proposta d’audiència per escrit del director de l’Oficina Antifrau de Catalunya amb 
relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita 
contra la corrupció. Tram. 352-01639/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta.

8.6 Proposta d’audiència en comissió d’Elisa de la Nuez, en representació de la fun-
dació Hay Derecho, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 
i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01606/11. Grup Parlamentari 
de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

8.7 Proposta d’audiència en comissió de David Jesús Velázquez Vioque, professor 
d’ESADE Law School, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-
ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01607/11. Grup Parla-
mentari de Ciutadans. Debat i votació de la proposta.

8.8 Proposta d’audiència en ponència del secretari de Transparència i Govern Obert 
amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció. Tram. 352-01620/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. De-
bat i votació de la proposta.

8.9 Proposta d’audiència en ponència de Carles McCragh, president del Consell de 
l’Advocacia de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-
ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01621/11. Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.10 Proposta d’audiència en ponència de Gemma Calvet, directora de l’Agència de 
Transparència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, amb relació a la Proposició de 
llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 
352-01622/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.11 Proposta d’audiència en ponència de Joan Josep Queralt, catedràtic de dret pe-
nal de la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01623/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.12 Proposta d’audiència en ponència de Simona Levi, fundadora d’Xnet, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra 
la corrupció. Tram. 352-01624/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

8.13 Proposta d’audiència en ponència de Martí Olivella, activista i membre del grup 
impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01625/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.14 Proposta d’audiència en ponència d’Itziar González Virós, experta en participa-
ció ciutadana i membre del grup impulsor del Parlament Ciutadà, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció. Tram. 352-01626/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de 
la proposta.

8.15 Proposta d’audiència en ponència de Ramon Ragués i Vallès, catedràtic de dret 
penal de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01627/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.
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8.16 Proposta d’audiència en ponència de Manuel Villòria, catedràtic de ciència polí-
tica de la Universitat Rei Joan Carles, amb relació a la Proposició de llei de protecció 
dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01628/11. 
Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.17 Proposta d’audiència en ponència d’Ernesto Ekaizer, periodista, amb relació a 
la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra 
la corrupció. Tram. 352-01629/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació 
de la proposta.

8.18 Proposta d’audiència en ponència de Xavier Antich, filòsof i professor de la Uni-
versitat de Girona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 
i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01630/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.19 Proposta d’audiència en ponència de Begoña Román, filòsofa i professora de la 
Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denun-
ciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01631/11. Grup Parla-
mentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.20 Proposta d’audiència en ponència de Joan Llinares, director de l’Agència Antifrau 
del País Valencià, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i 
altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01632/11. Grup Parlamentari 
de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.21 Proposta d’audiència en ponència de Daniel Amoedo, advocat i coordinador de 
projectes de Transparència Internacional Espanya, amb relació a la Proposició de llei 
de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-
01633/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.22 Proposta d’audiència en ponència d’Ana Garrido, representant de la Plataforma X  
la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i al-
tres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01634/11. Grup Parlamentari de 
Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.23 Proposta d’audiència en ponència de Luis Gonzalo Segura, representant de la 
Plataforma X la Honestidad, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels de-
nunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01635/11. Grup 
Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.24 Proposta d’audiència en ponència de Jaume Alonso-Cuevillas, doctor en dret 
processal per la Universitat de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de pro-
tecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-
01636/11. Grup Parlamentari de Junts pel Sí. Debat i votació de la proposta.

8.25 Proposta d’audiència per escrit de José María Romero de Tejada, fiscal superior 
de Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i al-
tres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01637/11. Grup Parlamentari del 
Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.26 Proposta d’audiència per escrit d’Emilio Sánchez Ulled, delegat de la Fiscalia 
Anticorrupció a Catalunya, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels de-
nunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01638/11. Grup Par-
lamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.27 Proposta d’audiència per escrit d’Antonio Recio Córdova, president de l’Audi-
ència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01640/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.28 Proposta d’audiència per escrit de Pablo Llanera Conde, expresident de l’Audi-
ència Provincial de Barcelona, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels 
denunciants i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01641/11. Grup 
Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.
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8.29 Proposta d’audiència per escrit de Carme Coll, del Servei Executiu de la Comis-
sió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries, amb relació a la 
Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra la 
corrupció. Tram. 352-01642/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta.

8.30 Proposta d’audiència per escrit de Jesús-María Silva Sánchez, advocat i cate-
dràtic de dret penal, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 
i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01643/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.31 Proposta d’audiència per escrit de José Ángel González Franco, advocat, amb 
relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita 
contra la corrupció. Tram. 352-01644/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Ca-
talunya. Debat i votació de la proposta.

8.32 Proposta d’audiència per escrit de Josep Maria Castellà Andreu, catedràtic de 
dret constitucional, amb relació a la Proposició de llei de protecció dels denunciants 
i altres mesures de lluita contra la corrupció. Tram. 352-01645/11. Grup Parlamentari 
del Partit Popular de Catalunya. Debat i votació de la proposta.

8.33 Proposta d’audiència per escrit de José María Fuster-Fabra, advocat, amb relació 
a la Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de lluita contra 
la corrupció. Tram. 352-01646/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. 
Debat i votació de la proposta.
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Punt 1 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00828/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49766 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
pública, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Afers Institucionals, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de cor-regir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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 fer constar als 

plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’incom-
patibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53564 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53564)

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

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a seguir fent constar 
als plecs de clàusules administratives particulars de manera expressa el règim d’in-
compatibilitats dels alts càrrecs al servei de la Generalitat de Catalunya.
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Punt 2 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la contractació pública
250-00829/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49767 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
pública, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Economia i Hisenda, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Incloure, dins del procediment de contractació, la planificació anual dels ser-

veis i manteniments periòdics per tal d’ajustar els terminis dels contractes públics i 
evitar així la concatenació de contractes i el fraccionament de la despesa.

2. Designar, dins de cada una de les entitats del sector públic de Catalunya, un 
òrgan de control econòmic i financer intern que fiscalitzi les licitacions durant la 
seva tramitació, formi part de les meses de contractació i vetlli pel compliment de 
la legislació vigent.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53563 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53563)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)

De modificació del punt 1

1. Seguir publicant al Portal de la Transparència i a la Plataforma de Serveis de 
Contractació Pública, la planificació anual dels serveis i manteniments periòdics 
per tal d’ajustar els terminis dels contractes públics i evitar així la concatenació de 
contractes i el fraccionament de la despesa.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De supressió del punt 2

2. Designar, dins de cada una de les entitats del sector públic de Catalunya, un 
òrgan de control econòmic i financer intern que fiscalitzi les licitacions durant la 
seva tramitació, formi part de les meses de contractació i vetlli pel compliment de 
la legislació vigent.
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Punt 3 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00830/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49768 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
administrativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Adoptar les mesures necessàries per tal que totes les entitats que conformen el 

sector públic de Catalunya sotmeses al Dret administratiu assegurin el compliment 
de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i dels principis que 
regeixen la contractació pública, de publicitat, concurrència, transparència, igualtat 
de tracte i no discriminació; reforçant els mecanismes de contractació administrati-
va per tal d’evitar les irregularitats comeses en les licitacions que es duguin a terme.

2. Fomentar la concurrència i reforçar la imparcialitat del procediment de con-
tractació negociat sense publicitat, mitjançant la implantació de mecanismes que 
permetin comprovar l’efectiu lliurament de les invitacions cursades.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53562 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53562)

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

1. Continuar adoptant les mesures necessàries per tal que totes les entitats que 
conformen el sector públic de Catalunya sotmeses al Dret administratiu assegurin el 
compliment de la legislació vigent en matèria de contractes del sector públic i dels 
principis que regeixen la contractació pública, de publicitat, concurrència, transpa-
rència, igualtat de tracte i no discriminació; reforçant els mecanismes de contrac-
tació administrativa per tal d’evitar les irregularitats comeses en les licitacions que 
es duguin a terme.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 2

2. Fomentar la concurrència i reforçar la imparcialitat dels procediments de con-
tractació cursades mitjançant l’adaptació de les Instruccions del sector públic, al 
Decret llei 3/2016, que va suprimir el procediment negociat sense publicitat per raó 
de quantia a Catalunya.
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Punt 4 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució sobre la contractació administrativa
250-00831/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 49769 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 07.02.2017

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Lorena Roldán Suárez, diputada del Grup 

Parlamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del 
Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre la contractació 
administrativa, per tal que sigui substanciada davant la Comissió de Governació, 
Administracions Públiques i Habitatge, amb el text següent: 

Exposició de motius
A la vista de les reiterades observacions i recomanacions relatives a la contrac-

tació pública efectuades per la Sindicatura de Comptes que, lluny de corregir-se, es 
repeteixen, malauradament, en pràcticament tots els informes de fiscalització i, el 
que és més greu, es repeteixen en els mateixos ens fiscalitzats any rere any.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat 
1. Incloure, dins del procediment de contractació administrativa, l’elaboració 

d’informes tècnics justificatius de les puntuacions atorgades als diferents licitadors, 
en els casos en què es tinguin en compte criteris sotmesos a judici de valor.

2. Adoptar mecanismes de control de l’execució dels contractes adjudicats, per 
tal de comprovar que aquests s’ajusten a les prescripcions contingudes als plecs de 
clàusules i no excedeixen ni els terminis ni la despesa contractada.

3. Adaptar tots els subministraments i serveis que les entitats que conformen el 
sector públic de Catalunya puguin tenir contractats al Text refós de la Llei de Con-
tractes del Sector Públics, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, amb l’objectiu de què cap contracte públic quedi al marge de la legislació 
corresponent, actualment vigent o en fase de modificació.

Palau del Parlament, 2 de febrer de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Lorena Roldán Suárez, diputada, GP C’s 

ESMENES PRESENTADES

Reg. 53560 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 14.03.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 53560)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De supressió del punt 1

1. Incloure, dins del procediment de contractació administrativa, l’elaboració 
d’informes tècnics justificatius de les puntuacions atorgades als diferents licitadors, 
en els casos en què es tinguin en compte criteris sotmesos a judici de valor.
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Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació i addició del punt 2

2. Reforçar els mecanismes existents de control de l’execució dels contractes ad-
judicats, per tal de comprovar que aquests s’ajusten a les prescripcions contingudes 
als plecs de clàusules i no excedeixen ni els terminis ni la despesa contractada.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí (3)
De supressió del punt 3

3. Adaptar tots els subministraments i serveis que les entitats que conformen el 
sector públic de Catalunya puguin tenir contractats al Text refós de la Llei de Con-
tractes del Sector Públics, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de no-
vembre, amb l’objectiu de què cap contracte públic quedi al marge de la legislació 
corresponent, actualment vigent o en fase de modificació.
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Punt 5 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la situació política i humanitària de la 
República Democràtica del Congo
250-00908/11

PRESENTACIÓ: JORDI-MIQUEL SENDRA VELLVÈ, JUNTAMENT AMB UNA 

ALTRA DIPUTADA DEL GP JS, FERRAN PEDRET I SANTOS, DEL GP SOC, 

JOAN JOSEP NUET I PUJALS, DEL GP CSP, CARLES RIERA ALBERT, DEL GP 

CUP-CC

Reg. 53458 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 14.03.2017

A la Mesa del Parlament
Els diputats sotasignants portaveus dels Grups Parlamentaris a la Comissió d’Ac-

ció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, d’acord amb el 
que estableixen els articles 164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Pro-
posta de resolució sobre la situació política i humanitària de la República Democrà-
tica del Congo, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
La República Democràtica del Congo ha patit diversos conflictes armats des del 

1996 amb la participació de nombrosos grups interns i externs, molts d’ells amb in-
teressos en la zona coneguda com els Grans Llacs, una de les més riques del món en 
minerals d’alt rendiment, on es concentren les situacions bèl·liques.

La rebel·lió del 1997 va portar a la presidència Laurent-Desiré Kabila, després 
de la seva victòria d’alliberament contra la dictadura de Mobutu. Mort Kabila, el va 
succeir el seu fill, Josep Kabila, el 2001. Kabila fill va liderar un règim de transició, 
va presentar-se a les primeres eleccions democràtiques del país el 2006 i va ser pro-
clamat guanyador. Ara, tot i acabar-se el mandat constitucional el 19 de desembre 
del 2016, i no poder-se tornar a presentar per la limitació a dos mandats l’exercici 
del càrrec de president, Kabila no havia convocat les eleccions presidencials ni le-
gislatives, que s’haurien d’haver celebrat a finals d’any. El Tribunal Constitucional, 
a més, va anunciar, seguint el principi de continuïtat de l’estat i per evitar el buit 
en el càrrec, que el president romandrà en el càrrec fins a les futures eleccions, que 
semblen posposades de forma indefinida, excusant-se en la manca de fons i la im-
possibilitat d’actualitzar el cens.

Les eleccions legislatives i municipals del 2015 tampoc no es van celebrar. Es va 
presentar un projecte de llei que buscava vincular la celebració d’eleccions a aquesta 
renovació del cens. L’oposició i la mobilització de la societat civil, amb una protesta 
amb milers de persones al carrer va paralitzar la iniciativa. Hi va haver disturbis, 
una quarantena de morts i centenars de detinguts.

La tensió, la repressió i la violència són constants. Des de l’oposició i la societat 
civil s’exigeix la convocatòria d’eleccions i la fi del mandat presidencial, per respec-
te al joc democràtic, però les crítiques a Kabila són respostes amb detencions, em-
presonaments i execucions sumàries, mentre que les eleccions no es convoquen. Els 
passats 19 i 20 de setembre hi va haver protestes al carrer, que van ser represaliades 
de forma desproporcionada. Segons xifres de Human Rights Watch, en aquests dos 
dies es va comptar 42 morts i nombrosos ferits greus.

La missió de l’ONU a la República Democràtica del Congo, abans MONUC i 
ara MONUSCO, amb un pressupost superior als 300 milions de dòlars anuals i més 
de 17.000 soldats, no ha aconseguit imposar la pau ni la convivència a la zona. En 
opinió d’organismes internacionals, la inestabilitat política empitjora la pobresa i 
la inseguretat de la població del país, ja debilitada per conflictes actuals i presents. 
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Mentrestant, la UE va emetre una declaració de condemna de l’ús de la violència per 
part de les autoritats congoleses i de petició a totes les parts en conflicte del degut 
respecte dels drets humans, el Parlament Europeu va aprovar fa unes setmanes una 
resolució de petició d’aturada de la violència i la repressió, i de convocatòria d’elec-
cions, i el Consell Europeu també ha aprovat mesures de sancions personalitzades 
contra alts càrrecs del règim de Kabila.

Per aquests motius presenten la següent

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya: 
a) Manifesta la seva solidaritat amb la població de la República Democràtica del 

Congo i rebutja l’ús de la violència i la repressió contra manifestacions pacífiques 
que demanen el respecte a la constitució, la convocatòria d’eleccions previstes en un 
termini raonable i la fi del mandat presidencial segons preveu la legislació.

b) Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que demani al Govern 
espanyol que, en les seves relacions amb el Govern de la República Democràtica del 
Congo, i a totes les instàncies internacionals al seu abast, reclami la convocatòria 
d’eleccions previstes i la finalització del mandat presidencial en respecte a la Llei 
Suprema.

c) Insta al Govern de la Generalitat de Catalunya per tal que reclami al Govern 
espanyol que aculli amb agilitat i sense l’habitual rigidesa les peticions d’asil i refugi 
de persones provinents de la República Democràtica del Congo.

Palau del Parlament, 21 de febrer de 2017
Jordi Sendra Vellvè, GP JS; Ferran Pedret i Santos, GP SOC; Joan Josep Nuet 

i Pujals, GP CSP; Carles Riera Albert, GP CUP-CC, portaveus a la CAECRIT. 
Adriana Delgado i Herreros, diputada GP JS
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Punt 6 | Debat i votació de la Proposta de resolució i de les esmenes 
presentades

Proposta de resolució de condemna dels assassinats de trenta-set 
nenes de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, de Guatemala
250-00927/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 54177 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 21.03.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat del Grup 

Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableixen els articles 
164 i 165 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de resolució de con-
demna als assassinats de 37 nenes del Hogar Seguro Virgen de la Asunción a Gua-
temala, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i Coope-
ració, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat 8 de març 37 nenes van morir assassinades a Guatemala conseqüència 

del seu amotinament a la casa d’acollida governamental en la que vivien. Les nenes 
van prendre foc a uns matalassos de les habitacions perquè les deixessin sortir, no 
les van deixar sortir i van morir cremades.

Aquesta tragèdia es dona en un espai on les nenes havien d’estar segures, un es-
pai que en hauria de reparar les víctimes de violència o en risc, nens, nenes i joves 
sota la tutela de l’Estat. Tal i com recorda UNICEF les autoritats tenen el deure de 
garantir la vida, la integritat de tots els nens i les nenes prioritzant l’interès superior 
dels infants.

La Convenció del Dret dels Nens i les Directrius de Nacions Unides sobre les 
Modalitats Alternatives de Cura dels Nens i Nenes, afirmen que la institucionalitza-
ció dels infants ha de ser sempre l’últim recurs, una mesura temporal i sempre pel 
menor temps possible. Els nens i les nenes tenen dret a créixer amb les seves famí-
lies i a tenir el recolzament de l’Estat per que les famílies puguin complir amb les 
seves responsabilitats. El tancament de nens, nenes i joves per la seva protecció és 
inadmissible.

Aquestes morts s’uneixen a les més de 846 dones assassinades a Guatemala (se-
gons dades del 2014 de l’Observatori d’Igualtat de gènere d’Amèrica Llatina i el 
Carib de la CEPAL).

Per aquests motius, el Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot presenta la 
següent: 

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya s’uneix a l’afecció per la tràgica mort de les nenes 

de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala i reitera la seva solidaritat 
amb les víctimes, les seves famílies i el poble de Guatemala.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a fer les gestions necessàries da-
vant les autoritats guatemalenques per tal d’expressar la necessitat d’assegurar la 
investigació, identificació de les persones responsables i reparació de les víctimes 
de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de pro-
tecció de la infància.

Palau del Parlament, 16 de març de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP 
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ESMENES PRESENTADES

Reg. 57610; 57781 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAECRIT, 27.04.2017

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 57610)

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya (1)
D’addició al punt 2

1. El Parlament de Catalunya s’uneix a l’afecció per la tràgica mort de les nenes 
de l’Hogar Seguro Virgen de la Asunción de Guatemala i reitera la seva solidaritat 
amb les víctimes, les seves famílies i el poble de Guatemala.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern a sol·licitar al Govern de l’Estat a 
fer les gestions necessàries davant les autoritats guatemalenques per tal d’expressar 
el condol i solidaritat dels catalans, la necessitat d’assegurar la investigació, iden-
tificació de les persones responsables i reparació de les víctimes de l’Hogar Seguro 
Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de protecció de la infància.

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 57781)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
De modificació del punt 2

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat de Catalunya 
per tal que demani al Govern espanyol que faci les gestions necessàries davant les 
autoritats guatemalenques per tal d’expressar la necessitat d’assegurar la investiga-
ció, identificació de les persones responsables i reparació de les víctimes de l’Hogar 
Seguro Virgen de la Asunción, alhora que millorar els protocols de protecció de la 
infància.
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Punt 7 | Debat i votació

Proposta de resolució sobre la detenció del doctor Riaz Ahmed
250-00960/11

PRESENTACIÓ: GP JS, GP SOC, GP CSP, GP CUP-CC

Reg. 56237 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 11.04.2017

A la Mesa del Parlament
Els sotasignants, presenten la Proposta de resolució sobre la detenció del Dr. 

Riaz Ahmed, per tal que sigui substanciada davant la Comissió d’Acció Exterior i 
Cooperació, Relacions Institucionals i Transparència, amb el text següent: 

Exposició de motius
El Dr. Riaz Ahmed, professor assistent al Departament de Química Aplicada de 

la Universitat de Karachi (Paquistan), i representant electe al Consell de la Univer-
sitat, va ser detingut per forces de seguretat el passat dissabte 1 d’abril de 2017, a 
l’exterior del Club de la Premsa de Karachi, quan es disposava a pronunciar-hi una 
conferència de premsa que hi tenia programada a fi de demanar l’alliberament del 
seu antic col·lega, Dr. Zafar Hassan Arif, detingut des de l’octubre de 2016.

Les informacions publicades per la premsa recullen que el Dr. Riaz Ahmed i el 
professor Meher Afroz Murad (aquest darrer ja alliberat), van ser detinguts per la 
força paramilitar anomenada Sindh Rangers. El Dr. Riaz Ahmed ha estat acusat de 
possessió il·lícita d’armes i conduit a la presó central de Karachi.

Tanmateix, el Dr. Riaz Ahmed no només és un intel·lectual marxista d’anomena-
da, sinó també un defensor dels Drets Humans i una veu clara i contundent en favor 
de la lluita no violenta per la llibertat d’expressió, per exemple demanant l’allibe-
rament de persones desparegudes com l’intel·lectual Wahid Baloch, detingut entre 
juliol i desembre de 2016.

Per aquests motius, presenta la següent: 

Proposta de resolució
El Parlament reclama l’alliberament immediat del Dr. Riaz Ahmed, i demana 

un cop més a totes les institucions i organismes la seva plena cooperació per a una 
efectiva protecció dels defensors i defensores dels drets humans.

Palau del Parlament, 3 d’abril de 2017
Marta Rovira i Vergés, portaveu; Jordi Sendra Vellvè, diputat, GP JS. Eva Gra-

nados Galiano, portaveu; Ferran Pedret i Santos, portaveu adjunt, GP SOC. Joan 
Coscubiela Conesa, portaveu; Joan Josep Nuet i Pujals, diputat, GP CSP. Anna Ga-
briel i Sabaté, portaveu; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC
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