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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.01. Lleis i altres normes

1.01.01. Lleis

Llei de cooperatives
200-00020/10

CORRECCIÓ D’ERRADES DE PUBLICACIÓ (BOPC 623/10)

En el BOPC 623/10

A la pàgina 19

Article 39. Dret d’informació
On hi diu: 
«2. Tot soci té dret, en tot moment, a: 
b) Examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions tant 

dels acords reflectits en les actes de les assemblees generals, com de les inscripcions 
dels llibres corresponents.»

Hi ha de dir: 
«2. Tot soci té dret, en tot moment, a: 
b) Examinar lliurement els llibres de la cooperativa i sol·licitar certificacions tant 

dels acords reflectits en les actes de les assemblees generals com de les inscripcions dels 
llibres corresponents.»

A la pàgina 22

Article 46. Constitució de l’assemblea
On hi diu: 
«6. L’assemblea general o el consell rector poden autoritzar l’assistència a l’assem-

blea, sense dret de vot, de qualsevol persona la presència de la qual sigui d’interès per 
al bon funcionament de la cooperativa. La cooperativa pot indicar en els estatuts a quin 
d’aquests dos òrgans de la societat atribueix aquesta competència; si no hi ha cap pre-
cisió al respecte en el text estatutari, s’entén que la competència correspon al consell 
rector.»

Hi ha de dir: 
«6. L’assemblea general o el consell rector poden autoritzar l’assistència a l’assem-

blea, sense dret de vot, de qualsevol persona la presència de la qual sigui d’interès per 
al bon funcionament de la cooperativa. La cooperativa pot indicar en els estatuts a quin 
d’aquests dos òrgans de la societat atribueix aquesta competència; si no hi ha cap preci-
sió respecte d’aquesta qüestió en el text estatutari, s’entén que la competència correspon 
al consell rector.»

A la pàgina 23

Article 49. Vot per representació
On hi diu: 
«3. La representació de les persones una amb discapacitat que comporti la declara-

ció d’incapacitat s’ha d’ajustar a la normativa específica.»
Hi ha de dir: 
«3. La representació de les persones amb una discapacitat que comporti la declara-

ció d’incapacitat s’ha d’ajustar a la normativa específica.»

A la pàgina 33

Article 82. Imputació de pèrdues
On hi diu: 
«4. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l’apartat 1, quedin 

sense compensar, han d’ésser satisfetes directament pel soci en el termini d’un mes fins 
al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta el concurs de la cooperativa 
o s’acorda l’increment d’aportacions socials, sens perjudici del que disposa l’article 69.»
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Hi ha de dir: 
«4. Les pèrdues que, un cop passat el termini a què fa referència l’apartat 1, quedin 

sense compensar han d’ésser satisfetes directament pel soci en el termini d’un mes fins 
al límit de les seves aportacions a capital, si no és que s’insta el concurs de la cooperativa 
o s’acorda l’increment d’aportacions socials, sens perjudici del que disposa l’article 69.»

A la pàgina 36

Article 93. Informació sobre la fusió
On hi diu: 
«d) El balanç de fusió de cada una de les cooperatives, si és diferent del darrer ba-

lanç anual aprovat. Es pot considerar balanç de fusió el darrer balanç anual aprovat, 
sempre que hagi estat tancat dins els sis mesos anteriors a la data en què s’hagi fet l’as-
semblea que ha de resoldre sobre la fusió i que, abans de l’acord, s’hagin aprovat els 
comptes anuals. Si el balanç anual no compleix aquest requisit, cal que la intervenció de 
comptes o, en el seu defecte, el consell rector, en faci un informe complementari sota la 
seva responsabilitat. Aquest informe ha d’ésser emès per l’auditor de la societat en el cas 
que la cooperativa estigui obligada a auditar. La impugnació del balanç de fusió s’ha de 
sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de regir pel règim general de la im-
pugnació dels acords socials.»

Hi ha de dir: 
«d) El balanç de fusió de cada una de les cooperatives, si és diferent del darrer ba-

lanç anual aprovat. Es pot considerar balanç de fusió el darrer balanç anual aprovat, 
sempre que hagi estat tancat dins els sis mesos anteriors a la data en què s’hagi fet l’as-
semblea que ha de resoldre sobre la fusió i que, abans de l’acord, s’hagin aprovat els 
comptes anuals. Si el balanç anual no compleix aquest requisit, cal que la intervenció 
de comptes o, si no n’hi ha, el consell rector, en faci un informe complementari sota la 
seva responsabilitat. Aquest informe ha d’ésser emès per l’auditor de la societat en el cas 
que la cooperativa estigui obligada a auditar. La impugnació del balanç de fusió s’ha de 
sotmetre a l’aprovació de l’assemblea general i s’ha de regir pel règim general de la im-
pugnació dels acords socials.»

A la pàgina 49

Article 143. Consideració d’una cooperativa com d’iniciativa social
On hi diu: 
«3. Els socis amb discapacitats que hagin deixat de complir alguna de les activitats 

de la cooperativa tenen dret preferent de reincorporació en l’activitat sobre tota altra 
persona que no hi hagi estat vinculada abans. Així mateix, el soci amb discapacitat que 
sigui donat de baixa també té dret preferent de reincorporació.»

Hi ha de dir: 
«3. Els socis amb discapacitat que hagin deixat de complir alguna de les activitats 

de la cooperativa tenen dret preferent de reincorporació en l’activitat sobre tota altra 
persona que no hi hagi estat vinculada abans. Així mateix, el soci amb discapacitat que 
sigui donat de baixa també té dret preferent de reincorporació.»
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1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.02. Dictàmens amb relació a l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 
proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del 
programa de suport a les reformes estructurals per al període 2017 a 2020 
i pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1303/2013 i 1305/2013
295-00002/11

DICTAMEN

Mesa del Parlament
La Mesa del Parlament, en la sessió tinguda el 22 de desembre de 2015, ha estudiat 

el text de la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la crea-
ció del programa de suport a les reformes estructurals per al període 2017 a 2020 i pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) 1303/2013 i 1305/2013. Finalment, d’acord amb 
el que disposa l’article 188 de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, que determina que el 
Parlament de Catalunya participa en el control del principi de subsidiarietat, la Mesa del 
Parlament ha acordat d’aprovar el dictamen següent: 

Dictamen sobre l’adequació al principi de subsidiarietat de la Proposta 
de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la creació del 
programa de suport a les reformes estructurals per al període 2017 a 2020 i 
pel qual es modifiquen els reglaments (UE) 1303/2013 i 1305/2013

I. Antecedents 
A. Base jurídica
L’article 12 del Tractat de la Unió Europea disposa que els parlaments nacionals han 

de vetllar perquè es respecti el principi de subsidiarietat.
L’article 6 del Protocol (núm. 2) sobre l’aplicació dels principis de subsidiarietat i 

proporcionalitat estableix que correspon a cada parlament nacional o cambra d’un par-
lament nacional de consultar, si escau, els parlaments regionals amb competències le-
gislatives.

L’article 188 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya determina que el Parlament de 
Catalunya ha de participar en el control del principi de subsidiarietat amb relació als 
projectes d’actes legislatius de la Unió Europea.

L’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, del 19 de maig, per la qual es regula la Co-
missió Mixta per a la Unió Europea, modificada per la Llei de l’Estat 24/2009, del 22 de 
desembre, estableix que el Congrés i el Senat han de remetre als parlaments de les co-
munitats autònomes les iniciatives legislatives de la Unió Europea sense prejutjar l’exis-
tència de competències autonòmiques afectades.

B. Procediment
De conformitat amb l’article 6.1 de la Llei de l’Estat 8/1994, la Comissió Mixta per 

a la Unió Europea va trametre al Parlament de Catalunya, amb data del 30 de novembre 
de 2015, la Proposta de reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu a la crea-
ció del programa de suport a les reformes estructurals per al període 2017 a 2020 i pel 
qual es modifiquen els reglaments (UE) 1303/2013 i 1305/2013.

La Comissió Mixta va obrir un termini de quatre setmanes perquè el Parlament li 
remetés el corresponent dictamen motivat sobre la possible vulneració del principi de 
subsidiarietat.

La Mesa del Parlament, en la sessió del 9 de desembre de 2015, va prendre nota del 
projecte d’acte legislatiu objecte del dictamen.

De conformitat amb el que estableix l’article 200.1 i 2 del Reglament del Parlament, 
la Mesa del Parlament n’ordena la publicació, n’encomana la tramitació a la comissió 
competent per raó de la matèria i obre un termini perquè els grups parlamentaris hi pu-
guin formular observacions.

De conformitat amb l’article 6.2 de la Llei de l’Estat 8/1994, el termini per a trame-
tre el dictamen a les Corts Generals fineix el 30 de desembre de 2015.
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C. Objecte
L’objecte del projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea és establir un programa 

que contribueixi a les reformes institucionals, administratives i estructurals dels estats 
membres per al període comprès entre l’1 de gener de 2017 i el 31 de desembre de 2020 
(art. 1).

Així, es pretén donar suport a les autoritats nacionals perquè adoptin mesures per a 
reformar les institucions, el bon govern, l’Administració i els àmbits social i econòmic. 
La finalitat general és reforçar la competitivitat, el creixement, l’ocupació i la inversió, 
oferint assistència per a l’ús eficient i efectiu dels fons de la Unió (art. 4).

Aquesta ajuda es prestarà en àmbits d’actuació específics, com la gestió de les finan-
ces públiques; el procés pressupostari; la gestió del deute i l’administració dels ingres-
sos; la reforma institucional i un funcionament de l’Administració pública eficaç i ori-
entat al servei; un estat de dret efectiu; la reforma del sistema judicial i el reforçament 
de la lluita contra el frau, la corrupció i el blanqueig de capitals; l’entorn empresarial; 
el desenvolupament del sector privat i del financer; l’accés al finançament; la inversió; 
les polítiques del sector financer; els processos de privatització, el comerç i la inversió 
estrangera directa; la competència i la contractació pública; el desenvolupament soste-
nible i el suport a la innovació sectorial; l’educació i la formació; les polítiques del mer-
cat de treball; la inclusió social, la seguretat social i els sistemes de protecció social; els 
sistemes de salut pública i d’atenció sanitària; les polítiques d’asil, migració i fronteres, 
i les polítiques per al sector agrícola i el desenvolupament de les zones rurals (art. 5).

Entre les accions finançades pel programa figuren: seminaris, conferències i tallers; 
visites de treball; estudis, investigacions, anàlisis i enquestes; avaluacions d’impacte; 
elaboració, aplicació i avaluació de projectes; desenvolupament de capacitats informà-
tiques; mesures tècniques relacionades amb l’assessorament estratègic, el canvi de po-
lítiques i reformes legislatives, institucionals, estructurals i administratives; comissions 
de serveis per experts (residents), i organització del suport operatiu sobre el terreny en 
àmbits com la política d’asil, la migració o el control de fronteres (art. 6).

L’estat membre que vulgui rebre suport del programa ho haurà de sol·licitar expres-
sament. La dita sol·licitud es podrà fer en el diàleg del Semestre Europeu i, en qualsevol 
cas, fins al 31 d’octubre de cada any com a data límit (art. 7). Aquesta ajuda es podrà 
sol·licitar en tres supòsits: 

a) L’aplicació de les reformes en els processos de bon govern econòmic, especial-
ment de les recomanacions específiques per país formulades en el Semestre Europeu, o 
altres accions relacionades amb l’aplicació de la legislació de la Unió.

b) L’aplicació de reformes relacionades amb els programes d’ajustament econòmic 
dels estats membres que reben ajut financer de la Unió per mitjà dels instruments exis-
tents.

c) L’aplicació de reformes que els estats membres duguin a terme per iniciativa prò-
pia amb relació a la inversió sostenible, el creixement i la creació d’ocupació.

La dotació financera específica per a l’execució del programa és de 142.800.000 eu-
ros (art. 9).

La proposta disposa d’una sèrie de mesures organitzatives per a assegurar una apli-
cació eficaç dels objectius. Així, estableix que la Comissió i cada estat membre han de 
garantir la coherència, la complementarietat i la sinergia de les accions executades, al-
hora que cal evitar el doble finançament de les accions (art. 11). Així mateix, disposa 
que la Comissió ha d’elaborar programes de treball plurianuals (art. 12) i fer un segui-
ment i avaluació de les accions (art. 15). Finalment, la proposta atorga poders a la Co-
missió Europea per a adoptar actes delegats.

D. Competències de la Unió Europea que fonamenten el projecte d’acte legislatiu
El projecte d’acte legislatiu de la Unió Europea es fonamenta jurídicament en les 

competències de la Unió en matèria de cohesió econòmica i social (art. 175 TFUE) i co-
operació administrativa (art. 197.2 TFUE).

El tercer paràgraf de l’article 175 TFUE estableix que si es manifesta la necessitat de 
dur a terme accions específiques al marge dels fons, i sens perjudici de les mesures de-
cidides en el marc de les altres polítiques de la Unió, el Parlament Europeu i el Consell 
poden adoptar aquestes mesures de conformitat amb el procediment legislatiu ordinari i 
amb la consulta prèvia al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions.
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L’apartat 2 de l’article 197 TFUE estableix que la Unió pot donar suport als esforços 
dels estats membres per millorar llur capacitat administrativa per a aplicar el dret de la 
Unió Europea, especialment facilitant l’intercanvi d’informació i donant suport als pro-
grames de formació.

E. Competències afectades de la Generalitat de Catalunya
Atès que l’objectiu de la proposta és establir un programa de suport, amb fons euro-

peus, a una sèrie de reformes dels estats membres, les competències de la Generalitat no 
es veuen afectades.

No obstant això, el caràcter transversal dels àmbits administratius, socials o econò-
mics sobre els que es projecta el programa pot tenir una incidència en els àmbits d’acció 
de la Generalitat.

II. Observacions (de tipus tècnic, jurídic o polític)
La proposta fonamenta el compliment de les condicions exigides pel principi de sub-

sidiarietat en el fet que el finançament de les activitats proposades a càrrec del pressu-
post de la Unió es concentra en accions els objectius de les quals no poden ésser assolits 
pels estats membres per si mateixos (criteri de la necessitat), i que la intervenció de la 
Unió Europea pot aportar un valor afegit respecte de l’actuació dels estats membres per 
separat (criteri del valor afegit).

Atès que es tracta d’una mesura en un àmbit atribuït expressament pels tractats a la 
competència de les institucions de la Unió, en què el valor afegit i la necessitat d’acció 
de la Unió resten garantits, es pot concloure que la proposta s’adequa al principi de sub-
sidiarietat.

III. Conclusió
El Parlament de Catalunya conclou el següent: 
El projecte d’acte legislatiu s’ajusta al principi de subsidiarietat.
No obstant això, les administracions regionals afectades per les accions del progra-

ma haurien de participar en la sol·licitud del suport de finançament.

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2015
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i Lluís

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
directiva del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifiquen 
les directives 2000/53/CE, relativa als vehicles al final de llur vida útil, 
2006/66/CE, relativa a les piles i els acumuladors i als residus de piles i 
acumuladors, i 2012/19/UE, sobre residus d’aparells elèctrics i electrònics
295-00003/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
1999/31/CE, relativa a l’abocament de residus
295-00004/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
2008/98/CE, sobre els residus
295-00005/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
94/62/CE, relativa als envasos i als residus d’envasos
295-00006/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Parlament Europeu i del Consell per la qual es modifica la Directiva 
91/477/CEE del Consell, sobre el control de l’adquisició i la tinença d’armes
295-00007/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a la duració de 
l’obligació de respectar un tipus normal mínim
295-00009/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al traspàs al Tribunal 
General de la Unió Europea de la competència per a resoldre, en primera 
instància, els litigis entre la Unió i els seus agents
295-00010/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament 
(UE) 575/2013 amb relació a les exempcions per als operadors en matèries 
primeres
295-00011/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

D’acord amb l’article 200 del Reglament, el Parlament ha conegut la proposta.
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3. Tramitacions en curs

3.10. Procediments que es clouen amb l’adopció de resolucions

3.10.11. Designacions de senadors per a representar la Generalitat al Senat

Procediment per a elegir els senadors que han de representar la 
Generalitat al Senat
280-00001/11

CANDIDATS A SENADORS PROPOSATS PELS GRUPS PARLAMENTARIS

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 171.3 del Reglament del Parlament, faig constar que els grups 

parlamentaris, en compliment de l’acord de la Junta de Portaveus del 30 de novembre de 
2015 i de la Mesa del Parlament de l’1 de desembre de 2015, han proposat els candidats 
següents perquè representin la Generalitat al Senat, d’acord amb l’article 61.a de l’Esta-
tut d’autonomia de Catalunya: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Elisabeth Abad i Giralt
Josep Lluís Cleries i Gonzàlez
Mirella Cortès i Gès
Bernat Picornell i Grenzner
Grup Parlamentari de Ciutadans
Francesc Xavier Alegre Buxeda
Grup Parlamentari Socialista
José Montilla Aguilera
Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Sara Vilà i Galan
Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Xavier García Albiol

Palau del Parlament, 22 de desembre de 2015
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

TRAMESA A LA COMISSIÓ

D’acord amb l’article 176.3 del Reglament, s’acorda de trametre les candidatures a la 
Comissió de l’Estatut dels Diputats perquè les dictamini, de conformitat amb el que dis-
posa l’article 4.3 de la Llei 6/2010, del 26 de març, del procediment de designació dels 
senadors que representen la Generalitat al Senat.
Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2015.

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre la recuperació de la paga extraordinària del 
2012 i d’altres drets laborals dels treballadors públics
250-00021/11

TRAMITACIÓ PEL PROCEDIMENT D’URGÈNCIA EXTRAORDINÀRIA I ACORD DE REDUCCIÓ DELS 

TERMINIS

Sol·licitud: GP SOC, GP PPC, GP C’s, GP CSP, GP CUP-CC (reg. 1522 i 1545).
D’acord amb l’article 105.4 del Reglament, s’acorda que sigui tramitat pel procediment 
d’urgència extraordinària i que els terminis siguin reduïts a la meitat dels que són fixats 
en el procediment d’urgència ordinari.
Acord: Mesa del Parlament, 22.12.2015.



BOPC 25
23 de desembre de 2015

3.10.25. Propostes de resolució 13 

Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00044/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1469 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri 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 sobre la prolongació de la 
C-32, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text següent: 

Exposició de motius
El passat dia 10 de desembre, el gabinet del Conseller de Territori i Sostenibilitat va 

presentar una nota informativa afirmant que havia consensuat amb el territori la cons-
trucció de la nova Ronda Costa Brava Sud i la seva execució en dues fases.

De l’explicació del projecte es dedueix clarament que no és altra cosa que la pro-
longació de la C-32, projecte ja presentat amb anterioritat als municipis afectats, que 
permet la continuïtat d’aquesta via fins a Les Alegries, amb un possible ramal futur, ini-
cialment previst per al 2018, amb 1,5 kilòmetres de túnel fins a Canyelles amb recursos 
propis de la Generalitat.

Aquest projecte va presentar una forta contestació en el seu moment per part de la 
població i l’oposició de diverses plataformes, pel que suposava de falta d’estudi d’alter-
natives i per la important afectació a un dels paratges naturals emblemàtics de la zona.

Donada aquesta situació, en el seu moment, als plenaris municipals de les pobla-
cions afectades, es van aprovar diverses mocions per sotmetre a consulta la continuïtat 
del projecte abans d’iniciar-ne cap tràmit. Aquest exercici democràtic de consultar la 
població, no s’ha tingut en compte i, per tant, no es pot afirmar que s’hagi consensuat 
res amb el territori.

D’altra part l’estudi d’impacte ambiental efectuat l’any 2010 estava caducat, pel que 
calia procedir a efectuar-ne un de nou, tant més quan el conveni amb INVICAT-ABER-
TIS preveu la redacció d’un projecte modificat i no és suficient que s’hagi «convalidat» 
l’anterior estudi d’impacte, atès que estava caducat i que es referia a un projecte diferent 
–en bona part– del que ara es vol executar.

Finalment, sorprèn la presa de decisió feta per la Conselleria, donat que considerem 
que està deslegitimada per adoptar decisions d’aquestes característiques i comprometre 
els pressupostos d’inversions futures de la Generalitat, essent que forma part d’un go-
vern en funcions, tal com deixa molt clar l’article 27 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern on es diu que els governs queden en 
funcions una vegada celebrades les eleccions i fins que no es constitueix el nou govern 
amb el nou President, i que, mentrestant, el Govern sols pot adoptar acords d’adminis-
tració ordinària i no pot adoptar acords que comprometin pressupostos futurs ni deci-
sions de transcendència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no adoptar cap mena 

d’acord ni iniciar cap tipus d’actuació en relació a la prolongació de la via C-32 en direc-
ció a Blanes i Lloret ni a l’anomenada Ronda Costa Brava sud sense: 

a) La corresponent nova avaluació d’impacte ambiental del conjunt del projecte, tant 
fins la connexió a «les Alegries» com de la perllongació fins a la carretera de Tossa de 
Mar.

b) El sotmetiment a consulta popular d’aquest projecte entre les poblacions afectades.
c) A deixar sense efecte qualsevol acord o compromís que hagi pogut adoptar al 

respecte el Conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, per no estar legitimat per 
adoptar aquesta mena d’acords.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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Proposta de resolució sobre la prolongació de la carretera C-32
250-00045/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1470 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri 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 sobre la prolongació de 
la C-32, per tal que sigui substanciada davant la comissió corresponent, amb el text se-
güent: 

Exposició de motius
El passat dia 10 de desembre, el gabinet del Conseller de Territori i Sostenibilitat va 

presentar una nota informativa afirmant que havia consensuat amb el territori la cons-
trucció de la nova Ronda Costa Brava Sud i la seva execució en dues fases.

De l’explicació del projecte es dedueix clarament que no és altra cosa que la pro-
longació de la C-32, projecte ja presentat amb anterioritat als municipis afectats, que 
permet la continuïtat d’aquesta via fins a Les Alegries, amb un possible ramal futur, ini-
cialment previst per al 2018, amb 1,5 kilòmetres de túnel fins a Canyelles amb recursos 
propis de la Generalitat.

Aquest projecte va presentar una forta contestació en el seu moment per part de la 
població i l’oposició de diverses plataformes, pel que suposava de falta d’estudi d’alter-
natives i per la important afectació a un dels paratges naturals emblemàtics de la zona.

Donada aquesta situació, en el seu moment, als plenaris municipals de les pobla-
cions afectades, es van aprovar diverses mocions per sotmetre a consulta la continuïtat 
del projecte abans d’iniciar-ne cap tràmit. Aquest exercici democràtic de consultar la 
població, no s’ha tingut en compte i, per tant, no es pot afirmar que s’hagi consensuat 
res amb el territori.

D’altra part l’estudi d’impacte ambiental efectuat l’any 2010 estava caducat, pel que 
calia procedir a efectuar-ne un de nou, tant més quan el conveni amb INVICAT-ABER-
TIS preveu la redacció d’un projecte modificat i no és suficient 

que s’hagi «convalidat» l’anterior estudi d’impacte, atès que estava caducat i que es 
referia a un projecte diferent –en bona part– del que ara es vol executar.

Finalment, sorprèn la presa de decisió feta per la Conselleria, donat que considerem 
que està deslegitimada per adoptar decisions d’aquestes característiques i comprometre 
els pressupostos d’inversions futures de la Generalitat, essent que forma part d’un go-
vern en funcions, tal com deixa molt clar l’article 27 de la Llei 13/2008, del 5 de novem-
bre, de la presidència de la Generalitat i del Govern on es diu que els governs queden en 
funcions una vegada celebrades les eleccions i fins que no es constitueix el nou govern 
amb el nou President, i que, mentrestant, el Govern sols pot adoptar acords d’adminis-
tració ordinària i no pot adoptar acords que comprometin pressupostos futurs ni deci-
sions de transcendència.

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

Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a no adoptar cap mena 

d’acord ni iniciar cap tipus d’actuació en relació a la prolongació de la via C-32 en direc-
ció a Blanes i Lloret ni a l’anomenada Ronda Costa Brava sud sense: 

a) La corresponent nova avaluació d’impacte ambiental del conjunt del projecte, tant 
fins la connexió a «les Alegries» com de la perllongació fins a la carretera de Tossa de 
Mar.

b) El sotmetiment a consulta popular d’aquest projecte entre les poblacions afectades.
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c) A deixar sense efecte qualsevol acord o compromís que hagi pogut adoptar al 
respecte el Conseller de Territori i Sostenibilitat en funcions, per no estar legitimat per 
adoptar aquesta mena d’acords.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00046/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1499 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri 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 sobre el Transport Sanitari 
Urgent al Baix Empordà, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El 16 de desembre de 2015, el Sistema d’Emergències Mèdiques, posa en marxa al 

Baix Empordà el Nou Model Millorat del Transport Sanitari Urgent, que el Departament 
de Salut de la Generalitat de Catalunya va desplegant arreu de tot el territori català.

A la reunió informativa que la Direcció del SEM va fer amb el personal assistencial 
de la base de Palamós presentant el nou model, aquest personal va expressar la seva 
preocupació sobre la viabilitat del model i de les conseqüències que la implantació pot 
tenir al Baix Empordà, considerant que pot provocar una greu pèrdua de qualitat assis-
tencial que fins ara s’ha ofert a la ciutadania. Tot el personal assistencial, –professionals 
amb molts anys d’experiència–, considera que aquest model pot ser ideal per compagi-
nar-se amb l’actual, però no per a substituir-lo.

El personal es basa per fer aquestes consideracions en els següents motius: 
En primer lloc, es divideix l’equip assistencial de l’ambulància que fins ara és una 

Unitat de Suport Vital Avançat medicalitzat (USVAm) composta per un metge/sa, in-
fermer/a i Tècnic/a. Els casos que s’atendran a partir de la posada en marxa no seran 
atesos per un equip complet amb tot els seus membres, i això pot comportar greus si-
tuacions assistencials als pacients que necessiten ser atesos perquè el temps en aquestes 
emergències és vital.

Aquest nou Model posa en marxa un equip: Vehicle d’intervenció ràpida (VIR), 
compost per metge i tècnic, que no trasllada pacients. Considerem que l’equip assisten-
cial és insuficient per treballar en aquestes situacions. S’ubicarà a la Bisbal d’Empordà, 
i el centre coordinador el dirigirà on el demanin, però amb l’agreujant que s’augmenta el 
territori on prestarà l’assistència, allunyant-se aquest recurs mèdic d’altres poblacions. 
En molts casos el metge pot arribar 20-25 minuts més tard. Això afectarà sobretot les 
poblacions de la Costa Brava centre (Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guí-
xols, Santa Cristina d’Aro).

L’altra unitat serà: La Unitat de Suport Vital Avançat infermeria (USVAi), aquesta 
unitat està composta per un tècnic/a i un infermer/a. Estarà ubicada a la base actual, al 
Servei d’Urgències de l’Hospital de Palamós. L’infermer/a segueix fent tasques assisten-
cials al Servei d’Urgències. El Centre coordinador del SEM la dirigirà a atendre qual-
sevol emergència al territori. Aquesta unitat treballarà sense el metge/ssa i per tant serà 
igual de contraproduent per garantir la millor qualitat en l’assistència.

En segon lloc, la posada en marxa d’aquest model obliga a adequar els trasllats in-
terhospitalaris de pacients crítics del propi Hospital de Palamós, on moltes vegades no 
es disposarà inicialment del recurs de la Unitat de Suport Vital Avançat medicalitzat 
que disposen altres comarques de Catalunya, posant un cop més en risc el ciutadà atès.

Així mateix, aquest model comença amb altres afectacions en el transport sanitari 
urgent, com és la desaparició de l’ambulància de Suport Vital Bàsic de la Bisbal d’Em-
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pordà durant 12h de nit. Altres reforços d’estiu en altres poblacions del Baix Empordà 
també queden afectats per la desaparició d’unitats de SVB. Això incrementarà encara 
més els problemes assistencials arreu de la comarca. Tota aquesta problemàtica s’agreu-
jarà durant els mesos d’estiu donat que estem parlant d’una important zona turística 
amb moltes poblacions i amb molts nuclis allunyats, i que augmenten de forma notable 
els seus habitants.

Aquest canvi ha creat gran malestar dels professionals, donat que no s’ha escoltat 
l’opinió dels treballadors i treballadores que són coneixedors de primera mà del que 
pot passar a peu de carrer i dins del mateix servei d’urgències de l’Hospital per la llarga 
experiència i el treball diari durant molts anys, ni tampoc s’ha fet la formació suficient 
al personal assistencial, ni cap pràctica en equip, ni el coneixement previ necessari de 
l’aparellatge que portaran els nous vehicles, la qual cosa incrementa el risc per al ciuta-
dà que necessita l’assistència i per als mateixos treballadors assistencials que rebran una 
càrrega psicològica afegida en pretendre començar aquest nou model de forma precipi-
tada i deficientment gestionada.

Però també ha generat molt de malestar entre la població afectada, que en poc més 
d’un mes ha recollit 4.600 signatures per mantenir el servei de la unitat de SVB a la Bis-
bal d’Empordà.

D’altra banda, considerem d’extrema gravetat que aquesta implantació es faci in-
complint íntegrament la Resolució 953/X del Parlament de Catalunya.

En l’esmentada Resolució es deia en el seu punt a que es treballaria «...amb els mu-
nicipis de la comarca, facilitant tota la informació necessària dels efectius dels quals es 
disposarà, per tal de mantenir el servei adequat de transport sanitari, fer-ne el segui-
ment i revisar la decisió, si calgués, un cop fetes les avaluacions corresponents.» 

A hores d’ara, aquest treball conjunt, la informació necessària, el seguiment, l’ava-
luació i la revisió, no s’ha fet, tal com manifesten alguns càrrecs locals consultats i, en 
canvi, s’inicia el desplegament.

En la mateixa Resolució es deia en el seu punt b «Presentar a la comissió parlamen-
tària corresponent un informe justificatiu de les millores que podria comportar, per la 
comarca del Baix Empordà, qualsevol reordenació del personal adscrit a l’equip assis-
tencial destinat al transport sanitari urgent.»

Aquest informe justificatiu previ a qualsevol reordenació tampoc s’ha presentat a la 
comissió de Salut del Parlament de Catalunya i, en canvi, s’inicia el desplegament.

Entenem que el Departament de Salut està actuant en aquest tema amb opacitat en 
les seves actuacions, d’esquena als professionals i incomplint les obligacions de respecte 
a les decisions del legislatiu.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera que el govern de la Generalitat no ha donat 

compliment raonat i suficient a la Resolució 953/X i, d’acord amb els articles 146.4 i 
140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a re-
tre compte davant la comissió parlamentària corresponent en el termini de quinze dies a 
partir de l’aprovació d’aquesta Resolució.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Deixar en suspens la implantació del Nou Model millorat del Transport Sanitari a 

la comarca del Baix Empordà fins que no s’hagi donat compliment al retiment de comp-
tes de la Resolució 953/X davant la comissió de Salut del Parlament de Catalunya, i no 
s’hagi fet la corresponent informació, seguiment, avaluació i revisió de la reordenació 
prevista, conjuntament amb els municipis afectats i amb els representants del personal 
assistencial de la base de Palamós.

b) Mantenir el servei de l’ambulància de Suport Vital Bàsic de la Bisbal d’Empordà 
sense retallar cap de les hores de nit d’aquest servei.
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c) Determinar en el termini de quinze dies la responsabilitat política de l’incompli-
ment de la Resolució 953/X i promoure, si aquesta responsabilitat recau en un càrrec 
directiu, el cessament d’aquest càrrec.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el transport sanitari urgent al Baix Empordà
250-00047/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1500 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marc Vidal i Pou, diputat del Grup Parlamenta-

ri 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 sobre el Transport Sanita-
ri Urgent al Baix Empordà, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 

Exposició de motius
El 16 de desembre de 2015, el Sistema d’Emergències Mèdiques, posa en marxa al 

Baix Empordà el Nou Model Millorat del Transport Sanitari Urgent, que el Departa-
ment de Salut de la Generalitat de Catalunya va desplegant arreu de tot el territori ca-
talà.

A la reunió informativa que la Direcció del SEM va fer amb el personal assistencial 
de la base de Palamós presentant el nou model, aquest personal va expressar la seva 
preocupació sobre la viabilitat del model i de les conseqüències que la implantació pot 
tenir al Baix Empordà, considerant que pot provocar una greu pèrdua de qualitat assis-
tencial que fins ara s’ha ofert a la ciutadania. Tot el personal assistencial, –professionals 
amb molts anys d’experiència–, considera que aquest model pot ser ideal per compagi-
nar-se amb l’actual, però no per a substituir-lo.

El personal es basa per fer aquestes consideracions en els següents motius: 
En primer lloc, es divideix l’equip assistencial de l’ambulància que fins ara és una 

Unitat de Suport Vital Avançat medicalitzat (USVAm) composta per un metge/sa, in-
fermer/a i Tècnic/a. Els casos que s’atendran a partir de la posada en marxa no seran 
atesos per un equip complet amb tot els seus membres, i això pot comportar greus si-
tuacions assistencials als pacients que necessiten ser atesos perquè el temps en aquestes 
emergències és vital.

Aquest nou Model posa en marxa un equip: Vehicle d’intervenció ràpida (VIR), 
compost per metge i tècnic, que no trasllada pacients. Considerem que l’equip assisten-
cial és insuficient per treballar en aquestes situacions. S’ubicarà a la Bisbal d’Empordà, 
i el centre coordinador el dirigirà on el demanin, però amb l’agreujant que s’augmenta el 
territori on prestarà l’assistència, allunyant-se aquest recurs mèdic d’altres poblacions. 
En molts casos el metge pot arribar 20-25 minuts més tard. Això afectarà sobretot les 
poblacions de la Costa Brava centre (Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu de Guí-
xols, Santa Cristina d’Aro).

L’altra unitat serà: La Unitat de Suport Vital Avançat infermeria (USVAi), aquesta 
unitat està composta per un tècnic/a i un infermer/a. Estarà ubicada a la base actual, al 
Servei d’Urgències de l’Hospital de Palamós. L’infermer/a segueix fent tasques assisten-
cials al Servei d’Urgències. El Centre coordinador del SEM la dirigirà a atendre qual-
sevol emergència al territori. Aquesta unitat treballarà sense el metge/ssa i per tant serà 
igual de contraproduent per garantir la millor qualitat en l’assistència.

En segon lloc, la posada en marxa d’aquest model obliga a adequar els trasllats in-
terhospitalaris de pacients crítics del propi Hospital de Palamós, on moltes vegades no 
es disposarà inicialment del recurs de la Unitat de Suport Vital Avançat medicalitzat 
que disposen altres comarques de Catalunya, posant un cop més en risc el ciutadà atès.
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Així mateix, aquest model comença amb altres afectacions en el transport sanitari 
urgent, com és la desaparició de l’ambulància de Suport Vital Bàsic de la Bisbal d’Em-
pordà durant 12h de nit. Altres reforços d’estiu en altres poblacions del Baix Empordà 
també queden afectats per la desaparició d’unitats de SVB. Això incrementarà encara 
més els problemes assistencials arreu de la comarca. Tota aquesta problemàtica s’agreu-
jarà durant els mesos d’estiu donat que estem parlant d’una important zona turística 
amb moltes poblacions i amb molts nuclis allunyats, i que augmenten de forma notable 
els seus habitants.

Aquest canvi ha creat gran malestar dels professionals, donat que no s’ha escoltat 
l’opinió dels treballadors i treballadores que són coneixedors de primera mà del que 
pot passar a peu de carrer i dins del mateix servei d’urgències de l’Hospital per la llarga 
experiència i el treball diari durant molts anys, ni tampoc s’ha fet la formació suficient 
al personal assistencial, ni cap pràctica en equip, ni el coneixement previ necessari de 
l’aparellatge que portaran els nous vehicles, la qual cosa incrementa el risc per al ciuta-
dà que necessita l’assistència i per als mateixos treballadors assistencials que rebran una 
càrrega psicològica afegida en pretendre començar aquest nou model de forma precipi-
tada i deficientment gestionada.

Però també ha generat molt de malestar entre la població afectada, que en poc més 
d’un mes ha recollit 4.600 signatures per mantenir el servei de la unitat de SVB a la Bis-
bal d’Empordà.

D’altra banda, considerem d’extrema gravetat que aquesta implantació es faci in-
complint íntegrament la Resolució 953/X del Parlament de Catalunya.

En l’esmentada Resolució es deia en el seu punt a que es treballaria «...amb els mu-
nicipis de la comarca, facilitant tota la informació necessària dels efectius dels quals es 
disposarà, per tal de mantenir el servei adequat de transport sanitari, fer-ne el segui-
ment i revisar la decisió, si calgués, un cop fetes les avaluacions corresponents.» 

A hores d’ara, aquest treball conjunt, la informació necessària, el seguiment, l’ava-
luació i la revisió, no s’ha fet, tal com manifesten alguns càrrecs locals consultats i, en 
canvi, s’inicia el desplegament.

En la mateixa Resolució es deia en el seu punt b «Presentar a la comissió parlamen-
tària corresponent un informe justificatiu de les millores que podria comportar, per la 
comarca del Baix Empordà, qualsevol reordenació del personal adscrit a l’equip assis-
tencial destinat al transport sanitari urgent.»

Aquest informe justificatiu previ a qualsevol reordenació tampoc s’ha presentat a la 
comissió de Salut del Parlament de Catalunya i, en canvi, s’inicia el desplegament.

Entenem que el Departament de Salut està actuant en aquest tema amb opacitat en 
les seves actuacions, d’esquena als professionals i incomplint les obligacions de respecte 
a les decisions del legislatiu.

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

Proposta de resolució
1. El Parlament de Catalunya considera que el govern de la Generalitat no ha donat 

compliment raonat i suficient a la Resolució 953/X i, d’acord amb els articles 146.4 i 
140.3 del Reglament del Parlament de Catalunya, insta el Govern de la Generalitat a re-
tre compte davant la comissió parlamentària corresponent en el termini de quinze dies a 
partir de l’aprovació d’aquesta Resolució.

2. El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a: 
a) Deixar en suspens la implantació del Nou Model millorat del Transport Sanitari a 

la comarca del Baix Empordà fins que no s’hagi donat compliment al retiment de comp-
tes de la Resolució 953/X davant la comissió de Salut del Parlament de Catalunya, i no 
s’hagi fet la corresponent informació, seguiment, avaluació i revisió de la reordenació 
prevista, conjuntament amb els municipis afectats i amb els representants del personal 
assistencial de la base de Palamós.

b) Mantenir el servei de l’ambulància de Suport Vital Bàsic de la Bisbal d’Empordà 
sense retallar cap de les hores de nit d’aquest servei.
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c) Determinar en el termini de quinze dies la responsabilitat política de l’incompli-
ment de la Resolució 953/X i promoure, si aquesta responsabilitat recau en un càrrec 
directiu, el cessament d’aquest càrrec.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 

Proposta de resolució sobre el servei de transport sanitari a Lleida
250-00048/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 1602 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Assumpta Escarp Gibert, diputada, Òscar Ordeig 

i Molist, diputat 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 
el servei de transport sanitari a la ciutat de Lleida, per tal que sigui substanciada davant 
la comissió competent, amb el text següent: 

Exposició de motius
El nou model d’ambulàncies implantat a la ciutat de Lleida ha implicat una divisió 

d’un dels dos equips multidisciplinaris formats per metge, infermer i tècnic sanitari. El 
metge ha quedat ubicat en vehicle d’intervenció ràpida a Alcarràs i l’infermer/a roman a 
l’ambulància a Lleida.

Això aportarà un vehicle més, però la qualitat assistencial que fins ara han rebut els 
ciutadans dels equips d’emergències quedarà afectada. Amb aquesta divisió, la figura 
del metge desapareix de l’ambulància i la màxima responsabilitat en aquesta recau so-
bre l’infermer/a i fomenta, per exemple, que infermeria hagi d’assumir responsabilitats 
mèdiques com la prescripció de tractaments a pacients potencialment crítics. La falta 
del metge a l’equip, a més a més, pot desembocar en situacions de mala praxi.

Per la seva part, el metge no podrà donar la mateixa assistència i faltaran mans per 
serveis greus on fins ara actuaven tres persones des del primer moment. En aquest sen-
tit, cal recordar que en urgències a hospitals i centres d’atenció primària, metges i infer-
mers treballen junts perquè el treball d’ambdues professions és complementari.

Aquesta divisió del personal sanitari, per tant, limita el nombre de professionals que 
hi treballen quan és precisament al carrer, on la manca i limitació dels recursos mate-
rials i tecnològics és més palesa, on es faria més necessari invertir en recursos humans 
de qualitat.

Aquest model complica la qualitat assistencial a les comarques de Lleida i ho fa es-
pecialment per les característiques intrínseques del territori: gran dispersió geogràfica i 
un sol hospital de referència. La particularitat de l’Hospital Arnau de Vilanova de segon 
nivell obliga a fer trasllats secundaris des de l’Hospital a Barcelona, amb una freqüèn-
cia de quasi un trasllat diari. Això comporta que una UCI mòbil estigui fora de Lleida 
durant 5 hores com a mínim, cosa que descapitalitza a la ciutat d’un dels recursos avan-
çats, un dels motius en el que també es fa palès la diferència entre territoris.

El nou model d’ambulàncies implantat provocarà que disminueixi la qualitat del ser-
vei que fins ara havia dut a terme el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) de les 
comarques de Lleida i suposa una nova retallada al servei sanitari públic, de qualitat i 
universal.

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialista presenta la següent: 
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Proposta de resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a recuperar les dues 

unitats necessàries de suport vital avançat a Lleida ciutat (UCIs mòbils) i a recuperar 
l’estructura i funcionament anteriors del SEM.

Palau del Parlament, 14 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu; Assumpta Escarp Gibert, Òscar Ordeig i Molist, di-
putats, GP SOC

Proposta de resolució sobre l’Escola Serra de Marina, de Santa Coloma de 
Gramenet
250-00049/11

PRESENTACIÓ: GP C’S

Reg. 1610 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Sonia Sierra Infante, diputada del Grup Parla-

mentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableixen els articles 164 i 165 del Regla-
ment del Parlament, presenten la Proposta de resolució sobre el CEIP Serra de Marina 
(Santa Coloma), per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, amb el text 
següent: 

Exposició de motius
El CEIP Serra de Martina de Santa Coloma de Gramenet va fer arribar al Departa-

ment d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya una queixa formal segons la qual 
es deixava constància de que el 2008 s’havia signat un Protocol de col·laboració entre 
l’Ajuntament de dita ciutat i la Generalitat de Catalunya, pel que es varen aprovar unes 
obres al CEIP esmentat, però que a data d’avui l’estat d’aquestes obres és insatisfactori.

Així, l’any 2010 es va aprovar la segona fase de les obres, que consistien en actua-
cions per ampliar el menjador i la cuina del centre per adequar-los a un col·legi de dues 
línies, actualment habilitat per acollir 80/100 comensals, però que a la pràctica acull a 
210 alumnes i que han de dinar en tres torns de 30-40 minuts cadascun.

A tot això sumem que el centre no disposa de suficients llitets pels alumnes de P3, 
ja que es disposa de 15 llitets quan la mitjana d’alumnes d’aquest nivell és de 29. Tan-
mateix, es denuncia l’estat en què es troba el pati superior del centre, on persisteixen els 
problemes d’humitats i la manca de manteniment 

A més, el centre no disposa de sala de psicomotricitat, i això contradiu el que estava 
contemplat al Protocol entre el centre educatiu i la Generalitat. 

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 
1. Complir amb els compromisos establerts en el protocol signat entre el CEIP Serra 

de Marina (Santa Coloma de Gramenet) i la Generalitat de Catalunya.
2. Procedir a l’execució de totes les obres pendents d’aquest centre educatiu, i en 

aquest sentit iniciar les obres de la segona i la tercera fase a la major brevetat possible, 
consistents en l’ampliació del menjador, la sala de psicomotricitat i l’adequació del pati 
superior.

3. Destinar els recursos pressupostaris suficients per a l’execució d’aquesta obra.

Palau del Parlament, 16 de desembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Sonia Sierra Infante, diputada, GP C’s 
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Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00050/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1757 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant la comissió correspo-
nent, amb el text següent: 

Exposició de motius
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, durant la passada legislatura va aprovar dues 

propostes de resolució, presentades pels Grups Parlamentaris d’ERC i d’ICV-EUIA so-
bre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, en les quals s’instava el Govern a: 

a) Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions at-
mosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona composta, 
com a mínim, per representants de l’Administració de la Generalitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Salut, de l’Administració pública lo-
cal de l’àmbit afectat, dels estaments universitaris que desenvolupen recerques respecte 
a aquest tema i de les entitats procedents de la societat civil amb l’objectiu d’intercan-
viar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes de les dites 
emissions en la salut de la població i també per representants de les empreses del sec-
tor. Aquesta taula s’haurà de reunir de manera constitutiva el primer mes després d’ha-
ver-se’n adoptat l’acord de creació. La periodicitat de les reunions la fixarà la mateixa 
taula i no serà inferior a dues vegades l’any.

b) Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del 
risc per a la salut per exposició a COV i PAH en l’atmosfera del Camp de Tarragona».

c) Emprendre les accions necessàries per a reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, 
atès que es coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables de les 
emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

d) Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels municipis 
del Morell, Puigdelfí i Perafort.

e) Iniciar els treballs que permetin l’aplicació a Catalunya de les legislacions exis-
tents en altres països de la Unió Europea que obliguin a les entitats d’inspecció iden-
tificar els compostos orgànics volàtils emesos per les activitats (famílies de compostos 
tòxics, carcinògens, etcètera), estudiant el canvi de model de mínims a un altre en què 
es disposi de la informació real, i adequar el nivell de control als municipis que tinguin 
les activitats amb un nivell d’emissió potencialment més alt.

f) Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del 
complex petroquímic i l’entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que estableix 
la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

g) Aplicar mesures per a reduir les emissions localitzades i les difuses dels compos-
tos químics detectats pels estudis que sobrepassen els límits per a assolir els estàndards 
de qualitat de l’aire, i també incorporar i controlar les dels compostos que encara no fi-
guren en la Xarxa de vigilància de prevenció de la contaminació de la Generalitat.

h) Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qualitat de l’aire els contaminants 
actualment inclosos en els programes d’avaluació de la contaminació dels quals es co-
neixen límits de qualitat en l’àmbit internacional, d’acord amb el que estableix la Taula 
de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

i) Avançar en la creació d’un equip de control extern i transparent, en què hi hagi la 
col·laboració dels diferents sectors, que apliqui noves formes de control: 

Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels resultats, i que els exposi públi-
cament i de manera continuada.

Que estudiï ressituar les estacions de mesura i de control de la Generalitat, tenint en 
compte, entre altres criteris científics, els criteris exposats en aquest estudi.
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j). Investigar els efectes de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics 
sobre la salut de la població al Camp de Tarragona, de la mateixa manera que s’estudien 
les de l’àrea metropolitana de Barcelona.

k). Garantir que els costos dels futurs controls i anàlisis recaiguin sobre les mateixes 
empreses que produeixen les emissions, en aplicació del principi «qui contamina paga».

Atès que el passat 20 de novembre, la Plataforma Cel Net va presentar el Segon 
Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire al Morell, en el qual van intervenir els 
professors Francesc Xavier Roca i Jose Francisco Perales del Laboratori del Centre de 
Medi Ambient de la UPC, l’alcalde del Morell i representants de la Plataforma Cel Net 
en el qual sol·licitaven entre d’altres qüestions que s’ampliés i s’implementés els model 
d’estudi i control que s’està realitzant al Polígon Nord també al Polígon Sud del Camp 
de Tarragona, tal i com preveia la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya du-
rant el 2015.

Atès que encara no s’ha constituït la Taula Territorial, tal i com es va aprovar a les 
resolucions esmentades.

Atès que no s’han fet públics els estudis epidemiològics realitzats per l’Observatori 
de la Salut al Camp de Tarragona que relacionen emissions, qualitat ambiental i salut.

Atès que s’han detectat problemes amb les cabines mesuradores i des del 30 de març 
algunes no es poden llegir i per tant no aporten les dades necessàries o en d’altres casos 
caldria canviar-les d’ubicació segons els resultats i conclusions dels estudis realitzats.

Atès que la Generalitat de Catalunya s’ha d’implicar amb la resta d’administracions 
i empreses per fer front als costos dels nous estudis així com la resta d’ajuntaments 
afectats tant al polígon nord com al polígon sud.

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

Proposta de resolució
1. Donar compliment als acords aprovats en ambdues propostes de resolució aprova-

des durant el 2015 relatives a la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i concretament: 
1.1. Convocar, el més aviat possible i abans de finalitzar el primer trimestre de 2016 

la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques 
procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

2. Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del 
complex petroquímic que no han intervingut en el primer estudi i al Polígon Sud.

3. Constituir un fons econòmic entre la Generalitat, els ajuntaments implicats, la Di-
putació i les empreses emissores de contaminants per fer front als estudis pendents tant 
els de concreció del primer estudi, com els inicials en el cas del Polígon Nord.

4. Garantir que els concursos per a la licitació dels esmentats estudis es realitzaran 
durant el primer semestre del 2016.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

Proposta de resolució sobre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona
250-00051/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 1758 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Hortènsia Grau Juan, diputada del Grup Parla-

mentari 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 sobre la qualitat de 
l’aire al Camp de Tarragona, per tal que sigui substanciada davant el Ple del Parlament, 
amb el text següent: 
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Exposició de motius
La Comissió de Territori i Sostenibilitat, durant la passada legislatura va aprovar dues 

propostes de resolució, presentades pels Grups Parlamentaris d’ERC i d’ICV-EUIA so-
bre la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona, en les quals s’instava el Govern a: 

a) Crear una taula territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions at-
mosfèriques procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona composta, 
com a mínim, per representants de l’Administració de la Generalitat del Departament 
de Territori i Sostenibilitat i del Departament de Salut, de l’Administració pública lo-
cal de l’àmbit afectat, dels estaments universitaris que desenvolupen recerques respecte 
a aquest tema i de les entitats procedents de la societat civil amb l’objectiu d’intercan-
viar periòdicament informació sobre aquesta temàtica i sobre els efectes de les dites 
emissions en la salut de la població i també per representants de les empreses del sec-
tor. Aquesta taula s’haurà de reunir de manera constitutiva el primer mes després d’ha-
ver-se’n adoptat l’acord de creació. La periodicitat de les reunions la fixarà la mateixa 
taula i no serà inferior a dues vegades l’any.

b) Donar a conèixer a la població en general els resultats de l’estudi «Avaluació del 
risc per a la salut per exposició a COV i PAH en l’atmosfera del Camp de Tarragona».

c) Emprendre les accions necessàries per a reduir els nivells d’1,3 butadiè i benzè, 
atès que es coneixen les fonts d’emissió i, per tant, les empreses responsables de les 
emissions d’aquests contaminants a l’atmosfera.

d) Situar punts de control sobre l’1,3 butadiè en llocs representatius dels municipis 
del Morell, Puigdelfí i Perafort.

e) Iniciar els treballs que permetin l’aplicació a Catalunya de les legislacions exis-
tents en altres països de la Unió Europea que obliguin a les entitats d’inspecció iden-
tificar els compostos orgànics volàtils emesos per les activitats (famílies de compostos 
tòxics, carcinògens, etcètera), estudiant el canvi de model de mínims a un altre en què 
es disposi de la informació real, i adequar el nivell de control als municipis que tinguin 
les activitats amb un nivell d’emissió potencialment més alt.

f) Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del 
complex petroquímic i l’entorn metropolità de Tarragona, d’acord amb el que estableix 
la Taula de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

g) Aplicar mesures per a reduir les emissions localitzades i les difuses dels compos-
tos químics detectats pels estudis que sobrepassen els límits per a assolir els estàndards 
de qualitat de l’aire, i també incorporar i controlar les dels compostos que encara no fi-
guren en la Xarxa de vigilància de prevenció de la contaminació de la Generalitat.

h) Introduir en els sistemes d’avaluació del Pla de qualitat de l’aire els contaminants 
actualment inclosos en els programes d’avaluació de la contaminació dels quals es co-
neixen límits de qualitat en l’àmbit internacional, d’acord amb el que estableix la Taula 
de sostenibilitat ambiental del Camp de Tarragona.

i) Avançar en la creació d’un equip de control extern i transparent, en què hi hagi la 
col·laboració dels diferents sectors, que apliqui noves formes de control: 

Que aposti per la transparència i l’exhaustivitat dels resultats, i que els exposi públi-
cament i de manera continuada.

Que estudiï ressituar les estacions de mesura i de control de la Generalitat, tenint en 
compte, entre altres criteris científics, els criteris exposats en aquest estudi.

j) Investigar els efectes de les emissions de determinats contaminants atmosfèrics 
sobre la salut de la població al Camp de Tarragona, de la mateixa manera que s’estudien 
les de l’àrea metropolitana de Barcelona.

k) Garantir que els costos dels futurs controls i anàlisis recaiguin sobre les mateixes 
empreses que produeixen les emissions, en aplicació del principi «qui contamina paga».

Atès que el passat 20 de novembre, la Plataforma Cel Net va presentar el Segon 
Estudi d’avaluació real de la qualitat de l’aire al Morell, en el qual van intervenir els 
professors Francesc Xavier Roca i Jose Francisco Perales del Laboratori del Centre de 
Medi Ambient de la UPC, l’alcalde del Morell i representants de la Plataforma Cel Net 
en el qual sol·licitaven entre d’altres qüestions que s’ampliés i s’implementés els model 
d’estudi i control que s’està realitzant al Polígon Nord també al Polígon Sud del Camp 
de Tarragona, tal i com preveia la Resolució aprovada pel Parlament de Catalunya du-
rant el 2015.
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Atès que encara no s’ha constituït la Taula Territorial, tal i com es va aprovar a les 
resolucions esmentades.

Atès que no s’han fet públics els estudis epidemiològics realitzats per l’Observatori 
de la Salut al Camp de Tarragona que relacionen emissions, qualitat ambiental i salut.

Atès que s’han detectat problemes amb les cabines mesuradores i des del 30 de març 
algunes no es poden llegir i per tant no aporten les dades necessàries o en d’altres casos 
caldria canviar-les d’ubicació segons els resultats i conclusions dels estudis realitzats.

Atès que  la Generalitat de Catalunya s’ha d’implicar amb la resta d’administracions 
i empreses per fer front als costos dels nous estudis així com la resta d’ajuntaments 
afectats tant al polígon nord com al polígon sud.

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

Proposta de resolució
1. Donar compliment als acords aprovats en ambdues propostes de resolució aprova-

des durant el 2015 relatives a la qualitat de l’aire al Camp de Tarragona i concretament: 
1.1. Convocar, el més aviat possible i abans de finalitzar el primer trimestre de 2016 

la Taula Territorial sobre la qualitat de l’aire i l’impacte de les emissions atmosfèriques 
procedents de la indústria petroquímica al Camp de Tarragona.

2. Fer extensius els estudis sobre la qualitat de l’aire a les poblacions properes del 
complex petroquímic que no han intervingut en el primer estudi i al Polígon Sud.

3. Constituir un fons econòmic entre la Generalitat, els ajuntaments implicats, la Di-
putació i les empreses emissores de contaminants per fer front als estudis pendents tant 
els de concreció del primer estudi, com els inicials en el cas del Polígon Nord.

4. Garantir que els concursos per a la licitació dels esmentats estudis es realitzaran 
durant el primer semestre del 2016.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Hortènsia Grau Juan, diputada, GP CSP 

3.30. Altres tramitacions

3.30.06. Procediments relatius a les corporacions locals i a altres informes o 
memòries de la Sindicatura de Comptes

Procediment relatiu a l’Informe de fiscalització 25/2015, sobre la 
contractació administrativa de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, 
corresponent al 2013
258-00002/11

PRESENTACIÓ: SÍNDIC MAJOR DE LA SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA

Reg. 1832 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la presidenta del Parlament
Molt Honorable Presidenta,
En compliment del que preveu la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de 

Comptes, em complau trametre-us adjunt, en suport informàtic, l’informe de fiscalitza-
ció núm. 25/2015, aprovat pel Ple de la Sindicatura, relatiu a l’Ajuntament de l’Hospita-
let de Llobregat, contractació administrativa, exercici 2013.

Aprofito l’avinentesa per a saludar-vos ben atentament.

Barcelona, 18 de desembre de 2015
Jaume Amat i Reyero, síndic major

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament i 
en l’edició electrònica d’aquest BOPC.
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3.40. Procediments amb relació a les institucions de la Unió Europea

3.40.02. Procediments de participació en l’aplicació dels principis de 
subsidiarietat i proporcionalitat per la Unió Europea

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva 
del Consell per la qual es modifica la Directiva 2006/112/CE, relativa al 
sistema comú de l’impost sobre el valor afegit, pel que fa a la duració de 
l’obligació de respectar un tipus normal mínim
295-00009/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.12.2015

Reg. 1540 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

Asunto: Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la 
Directiva 2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor 
añadido, en lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un 
tipo normal mínimo [COM(2015) 646 final] [2015/0296 (CNS)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de dici-
embre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 14.12.2015, COM(2015) 646 final, 2015/0296 (CNS) 

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 2006/112/
CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, en lo que se 
refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal mínimo 

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 

sistema común del impuesto sobre el valor añadido1 (en lo sucesivo, «la Directiva del 
IVA» dispone que desde el 1 de enero de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2015 el tipo 
normal no podrá ser inferior al 15 %.

Esta disposición se basa en el artículo 93 del Tratado constitutivo de la Comuni-
dad Europea (Tratado CE). Desde el 1 de diciembre de 2009, el artículo 93 del Tratado 
CE ha sido sustituido por el artículo 113 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «TFUE»); este último dispone que el Consejo, por unanimidad 
con arreglo a un procedimiento legislativo especial, y previa consulta al Parlamento Eu-
ropeo y al Comité Económico y Social, adoptará las disposiciones referentes a la armo-
nización de las legislaciones relativas a los impuestos sobre el volumen de negocios, en 

1. DO L 347 de 11.12.2006, p. 1.
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la medida en que dicha armonización sea necesaria para garantizar el establecimiento y 
el funcionamiento del mercado interior y evitar falseamientos de la competencia.

Con objeto de establecer el mercado interior el 1 de enero de 1993, la Comisión pre-
sentó propuestas destinadas a instaurar un régimen definitivo en materia de armoniza-
ción fiscal.

No obstante, cuando resultó evidente que no sería posible adoptar las propuestas 
de la Comisión antes del 1 de enero de 1993, el Consejo decidió establecer un régimen 
transitorio. En lo que respecta a los tipos del IVA, adoptó la Directiva 92/77/CEE2.

Dicha Directiva introdujo un sistema de tipos mínimos. En ella se establecía que 
desde el 1 de enero de 1993 hasta el 31 de diciembre de 1996, el tipo normal no podría 
ser inferior al 15 % en ningún Estado miembro. Esta disposición se ha prorrogado en 
cuatro ocasiones y es aplicable hasta el 31 de diciembre de 2015.

Las recientes modificaciones introducidas en la Directiva del IVA3 han establecido 
la imposición en el lugar de destino, ya que esta práctica solo permite escasas posibi-
lidades de recurrir a operaciones transfronterizas a fin de acogerse a unos tipos impo-
sitivos del IVA inferiores, un comportamiento que puede provocar falseamientos de la 
competencia. Sin embargo, es una práctica habitual en el ámbito de la fiscalidad indi-
recta, tanto en relación con los impuestos especiales como con el IVA, fijar tipos mí-
nimos, sobre todo por el hecho de que el IVA en origen, en lugar del IVA en destino, 
se sigue utilizando en las compras transfronterizas y ventas a distancia por debajo de 
un umbral determinado. Por lo tanto, la fijación de un nivel mínimo del tipo impositivo 
normal en todos los Estados miembros (como ocurre en la actualidad) ofrece una salva-
guardia útil para el buen funcionamiento del mercado interior.

Teniendo en cuenta que actualmente todos los Estados miembros aplican un tipo im-
positivo normal por encima del 15 %, la actual disposición de un tipo normal mínimo 
del 15 % también proporciona un margen de maniobra a los Estados miembros, con lo 
que se posibilitan reformas del IVA destinadas a reducir el tipo normal ampliando la 
base imponible del IVA y limitando el uso de tipos reducidos.

El 6 de diciembre de 2011, la Comisión adoptó una Comunicación sobre el futuro 
del IVA4 en la que proponía que se abandonase el principio del origen y exponía varios 
modos de establecer la imposición en destino. La Comisión publicará en 2016 un plan 
de acción para un sistema definitivo del IVA sencillo, eficiente y resistente al fraude, di-
señado para el mercado único. El plan de acción determinará la orientación de la labor 
futura tras los logros conseguidos desde la Comunicación de 2011. Se establecerán, en 
especial, las características principales del sistema definitivo del IVA para el comer-
cio dentro de la UE que la Comisión desea proponer, así como las reformas que pre-
vé para adaptar las normas existentes sobre los tipos del IVA a un sistema definitivo 
caracterizado por el principio de destino. Esta revisión de las normas sobre los tipos 
del IVA abordará dos cuestiones clave: si se puede conceder a los Estados miembros 
una autonomía mayor en la fijación de los tipos («flexibilidad reforzada») y cómo tratar 
las excepciones temporales que permitan exenciones, tipos cero o tipos superreducidos, 
que deberían reconsiderarse tras la introducción del sistema definitivo del IVA.

Por consiguiente, a la espera de las decisiones sobre la configuración final del sis-
tema definitivo, parece adecuado mantener el principio de un tipo normal mínimo del 
IVA del 15 % y proponer la prórroga de los sistemas vigentes durante [dos años hasta 
el 31 de diciembre de 2017]. Ese plazo garantizará que las partes interesadas dispongan 
de la seguridad jurídica necesaria y permitirá un debate más amplio sobre los tipos del 
IVA en relación con el futuro plan de acción del IVA.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito en cuestión
Al prorrogar una disposición vigente (artículo 97 de la Directiva sobre el IVA), la 

propuesta es coherente con la legislación actual.

Coherencia con otras políticas de la Unión
No procede.

2. DO L 316 de 31.10.1992, p. 1.

3. Directiva 2008/8/CE del Consejo, de 12 de febrero de 2008, por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que 
respecta al lugar de la prestación de servicios (DO L 44 de 20.2.2008, p.11).
4. COM(2011) 851.
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2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
La Directiva modifica la Directiva del IVA. Su base jurídica es el artículo 113 del 

Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Subsidiariedad (en competencias no exclusivas)
Se aplica el principio de subsidiariedad en la medida en que la propuesta no se ins-

cribe en un ámbito de competencia exclusiva de la Unión Europea. Los objetivos de la 
propuesta no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros por 
los motivos que se exponen a continuación: 

La Unión Europea ha establecido ya disposiciones armonizadas sobre la aplicación 
de los tipos del IVA, concretamente en la Directiva del IVA. Estas disposiciones solo 
pueden ser modificadas o ampliadas mediante un acto de la Unión Europea, y las le-
gislaciones de los Estados miembros no pueden apartarse de las normas armonizadas.

Por los motivos expuestos anteriormente, solo la acción de la Unión Europea puede 
lograr los objetivos de la propuesta y garantizar la igualdad de trato de los ciudadanos 
en la Unión Europea. Por tanto, la propuesta se ajusta al principio de subsidiariedad.

Proporcionalidad
La propuesta respeta el principio de proporcionalidad por las razones que se expo-

nen a continuación.
La presente propuesta mantiene la situación actual, en virtud de la cual el nivel mí-

nimo del tipo normal del IVA aplicado por los Estados miembros no puede ser inferior 
al 15 %.

Dado que la propuesta no hace sino ampliar el periodo durante el cual es de aplica-
ción la disposición vigente, la medida resulta proporcional al objetivo perseguido. La 
propuesta no lleva aparejados costes financieros para la Unión Europea ni supone car-
gas financieras adicionales para las empresas o los consumidores.

Elección del instrumento
El instrumento propuesto es una directiva. Ningún otro medio resultaría adecuado, 

ya que la propuesta modifica las disposiciones relativas a los tipos del IVA incluidas ya 
en una Directiva.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
El actual tipo normal mínimo del IVA se ha prorrogado cinco veces. Esta sexta prór-

roga mantiene la situación satisfactoria actual y ofrece seguridad jurídica a las partes 
interesadas, al tiempo que permite que entre en vigor el sistema definitivo del IVA para 
el comercio dentro de la UE, sobre la base de un conjunto revisado de normas para los 
tipos normal y reducido del IVA.

Consultas de las partes interesadas
Teniendo en cuenta que la propuesta de Directiva solo prorroga la situación actual 

durante un período de tiempo limitado, que no se presentó a la Comisión ninguna queja 
ni solicitud específicas sobre las normas de aplicación del tipo normal del IVA y que se 
prevé una evaluación más amplia del sistema de tipos en relación con el plan de acción 
del IVA, no ha sido necesario efectuar en este momento una consulta a las partes inte-
resadas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
Dado que la Comisión no ha recibido ninguna queja ni solicitud específica en rela-

ción con las normas relativas a la aplicación del tipo normal del IVA, no ha sido necesa-
rio recurrir a asesoramiento externo.

Evaluación de impacto
La medida persigue exclusivamente la prórroga de la disposición temporal relativa 

a la duración del periodo de aplicación del nivel mínimo del tipo normal del IVA. Dic-
ha prórroga se limitará a mantener la situación actual en relación con el tipo normal del 
IVA.
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En cualquier caso, no se espera de la medida propuesta ningún efecto social, regio-
nal o medioambiental, ya que no es necesario ningún cambio respecto a la situación 
actual.

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta no está vinculada al programa REFIT y no implica ninguna carga nor-

mativa.

Derechos fundamentales
No procede.

4. Repercusiones presupuestarias
La propuesta no tiene incidencia alguna en el presupuesto de la Unión Europea.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
Habida cuenta de que la Comisión revisará todas las normas sobre los tipos del 

IVA en 2016, no es necesario evaluar de manera específica la prórroga del tipo normal 
mínimo.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
En la actualidad, todos los Estados miembros respetan el tipo mínimo del IVA del 

15 %. No son necesarios documentos explicativos sobre transposición.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Artículo 1
El artículo 1 propone que el nivel actual mínimo del tipo normal del IVA vigente en 

los distintos Estados miembros, del 15 %, se prorrogue desde el 1 de enero de 2016 has-
ta el 31 de diciembre de 2017.

Artículo 2 
El artículo 2 prevé la transposición de la Directiva.
Artículo 3 
El artículo 3 establece la entrada en vigor de la Directiva.

2015/0296 (CNS)

Propuesta de Directiva del Consejo por la que se modifica la Directiva 
2006/112/CE, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido, 
en lo que se refiere a la duración de la obligación de respetar un tipo normal 
mínimo
El Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 113,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Una vez transmitido el proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Parlamento Europeo5, 
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo6,
Actuando con arreglo a un procedimiento legislativo especial,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE7 del Consejo dispone que desde el 1 

de enero de 2011 al 31 de diciembre de 2015 el tipo normal no podrá ser inferior al 15 %.
(2) El tipo normal del impuesto sobre el valor añadido (IVA) actualmente en vigor 

en los Estados miembros, en combinación con el mecanismo del régimen transitorio, 
ha garantizado un funcionamiento aceptable de este sistema. Con unas nuevas normas 
sobre el lugar de prestación de los servicios que fomentan la imposición en el lugar de 
consumo, se ha limitado la posibilidad de aprovechar las diferencias de los tipos del 

5. DO C  de , p. .

6. DO C  de , p. .

7. Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al sistema común del impuesto sobre el 
valor añadido (DO L 347 de 11.12.2006, p. 1).
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IVA cambiando de ubicación, y se ha limitado el eventual falseamiento de la compe-
tencia.

(3) A fin de evitar que la creciente divergencia existente entre los tipos normales del 
IVA aplicados por los Estados miembros provoque desequilibrios estructurales en la 
Unión Europea y un falseamiento de la competencia en algunos sectores de actividad, 
es una práctica habitual en el ámbito de la fiscalidad indirecta establecer tipos mínimos. 
Esta forma de proceder sigue siendo necesaria en relación con el IVA.

(4) A la espera del acuerdo final sobre un sistema definitivo del IVA para el comer-
cio dentro de la Unión, resultaría prematuro establecer de forma permanente un tipo 
normal del impuesto o considerar la modificación del nivel mínimo de dicho tipo.

(5) Así pues, resulta adecuado mantener el nivel mínimo del tipo normal actual en 
el 15 % durante un periodo adicional lo suficientemente largo como para garantizar la 
seguridad jurídica, permitiendo al mismo tiempo una revisión ulterior.

(6) Ello no obsta para que se proceda a una ulterior revisión de la legislación en ma-
teria del IVA antes del 31 de diciembre de 2017 a fin de plasmar el acuerdo final sobre 
un sistema definitivo del IVA para el comercio dentro de la Unión

(7) Procede, por tanto, modificar la Directiva 2006/112/CE en consecuencia.
Ha adoptado la presente directiva: 

Artículo 1
El artículo 97 de la Directiva 2006/112/CE se sustituye por el texto siguiente: 
«Artículo 97. Desde el 1 de enero de 2016 hasta el 31 de diciembre de 2017, el tipo 

normal no podrá ser inferior al 15 %.»

Artículo 2
1. Los Estados miembros pondrán en vigor, a más tardar el 1 de enero de 2016, las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimi-
ento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comi-
sión el texto de dichas disposiciones.

Cuando los Estados miembros adopten dichas disposiciones, estas harán referencia 
a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. 
Los Estados miembros establecerán las modalidades de dicha referencia.

2. Los Estados miembros comunicarán a la Comisión el texto de las principales dis-
posiciones de Derecho interno que adopten en el ámbito regulado por la presente Di-
rectiva.

Artículo 3
La presente Directiva entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.

Artículo 4
Los destinatarios de la presente Directiva serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el
Por el Consejo, el presidente
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Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell relatiu al traspàs al Tribunal 
General de la Unió Europea de la competència per a resoldre, en primera 
instància, els litigis entre la Unió i els seus agents
295-00010/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 15.12.2015

Reg. 1592 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo al traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la 
competencia para resolver, en primera instancia, los litigios entre la Unión y 
sus agentes [14306/15] [2015/0906 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de dici-
embre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea

Bruselas, 24 de noviembre de 2015 (OR. fr), 14306/15

Expediente interinstitucional: 2015/0906 (COD)

JUR 737, INST 411, COUR 62, CODEC 1571, PARLNAT 135

Nota de transmisión
De: D. Koen Lenaerts, presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
A: D. Jean Asselborn, presidente del Consejo de la Unión Europea
Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 

traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para resolver, en 
primera instancia, los litigios entre la Unión y sus agentes 

Adjunto se remite, para conocimiento de las delegaciones, una carta de D. K. Le-
naerts, Presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a D. J. Asselborn, Presi-
dente del Consejo de la Unión Europea.

Luxemburgo, a 17 de noviembre de 2015
Excmo. Sr. D. Jean Asselborn, presidente del Consejo de la Unión Europea
Excelentísimo señor presidente: 
Al amparo de lo dispuesto en el artículo 281, párrafo segundo, del Tratado de Fun-

cionamiento de la Unión Europea y en el artículo 106 bis, apartado 1, del Tratado 
CEEA, y a raíz de la adopción por el Parlamento Europeo, en segunda lectura, del Re-
glamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el Protocolo nú-
mero 3 sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tengo el honor de 
transmitirle una propuesta de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relati-
vo al traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la competencia para resolver, 
en primera instancia, los litigios entre la Unión y sus agentes.

Esta propuesta, plenamente integrada en la estructura y en la lógica de la reforma de 
la arquitectura jurisdiccional, se refiere a la aplicación de la segunda fase del aumento 
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del número de Jueces del Tribunal General, mediante la integración en dicho Tribunal 
de los siete Jueces del Tribunal de la Función Pública a partir del 1 de septiembre de 
2016. Las modificaciones propuestas van acompañadas de una exposición de motivos 
que sirve de introducción a las disposiciones relativas al traspaso al Tribunal General de 
la competencia para resolver los litigios entre cualquier institución y cualquier órgano u 
organismo, por una parte, y su personal, por otra, competencia actualmente ejercida por 
el Tribunal de la Función Pública.

Con objeto de permitir que esas disposiciones entren en vigor con la máxima efica-
cia, sería deseable que los nombramientos de los nuevos Jueces se produzcan sin demo-
ra y que los Gobiernos presenten sus propuestas teniendo en cuenta, en la medida de lo 
posible, la conveniencia de garantizar una continuidad en el tratamiento de los asuntos 
pertenecientes al ámbito de que se trata.

Le ruego que acepte, señor Presidente, el testimonio de mi más alta consideración.
Koen Lenaerts (Koen.Lenaerts@curia.europa.eu)

Reglamento (UE, EURATOM) 2016/XXX del Parlamento Europeo y del Consejo 
de [...] relativo al traspaso al Tribunal General de la Unión Europea de la 
competencia para resolver, en primera instancia, los litigios entre la Unión y 
sus agentes

Exposición de motivos
El proyecto de Reglamento del Parlamento y del Consejo que figura a continuación 

se basa en los artículos 256 TFUE, apartado 1, 257 TFUE, párrafos primero y segundo, 
y 281 TFUE, párrafo segundo, así como en el artículo 106 bis CEEA, apartado 1.

Este texto deroga, en su artículo 1: 
– la Decisión (2004/752/CE, Euratom) del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por 

la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea1 (sin perjuicio de 
las disposiciones transitorias recogidas en el artículo 4 del presente proyecto de Regla-
mento) y, como consecuencia,

– el Reglamento (UE, Euratom) nº 979/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
de 25 de octubre de 2012, relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pú-
blica de la Unión Europea.2

El artículo 2 incluye dos nuevos artículos en el Estatuto del Tribunal de Justicia.
– Un nuevo artículo 50 bis establece en su apartado 1, con arreglo a lo dispuesto en 

el artículo 256 TFUE, apartado 1, última frase, las competencias del Tribunal General 
en materia de función pública. En efecto, el artículo 256 TFUE, apartado 1, al remitir-
se, entre otros, al artículo 270 TFUE, no permitiría cubrir por sí solo los litigios entre 
cualquier institución y cualquier órgano y organismo, por una parte, y su personal, por 
otra, respecto de los cuales se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea –fórmula que volvemos a encontrar en el anexo I del Estatuto del Tribu-
nal de Justicia, llamado a desaparecer– y que no estén comprendidos, como tales, en el 
ámbito de aplicación del Estatuto de los Funcionarios de la Unión o del Régimen aplica-
ble a los otros agentes. Se trata, en particular, de los litigios entre el BCE y su personal, 
sometidos a la competencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con arreglo 
al artículo 36.2 del Protocolo (nº 4) sobre los Estatutos del Sistema Europeo de Bancos 
Centrales y del Banco Central Europeo, o entre el BEI y su personal (tampoco sometido 
al Estatuto de los Funcionarios).

El nuevo artículo 50 bis, apartado 2, reintroduce en el Estatuto del Tribunal de Jus-
ticia la invitación dirigida al Juez responsable del contencioso de la función pública (ac-
tualmente formulada en el artículo 7, apartado 4, del anexo I de dicho Estatuto) para que 
examine en cualquier etapa del procedimiento las posibilidades de una solución amis-

1. DO L 333, de 9.11.2004, p. 7.
2. No se ha previsto derogar los artículos 62 a 62 ter del Estatuto del Tribunal de Justicia relativos al reexamen. En efecto, 
estos artículos pueden quedar «en reserva» para el caso de que en el futuro volviera a crearse un tribunal especializado. 
Estos mismos artículos se refieren, por otra parte, al reexamen de las sentencias dictadas en respuesta a peticiones de 
decisión prejudicial, aunque todavía no se haya reconocido una competencia prejudicial al Tribunal General. De todos 
modos, no cabe excluir la posibilidad de que algún reexamen esté pendiente ante el Tribunal de Justicia a 1 de septiembre 
de 2016. También sería necesario permitir que el Tribunal de Justicia inicie, incluso después de esa fecha, el reexamen 
de una sentencia dictada en casación por el Tribunal General. En el caso de que un asunto fuera devuelto al Tribunal 
General tras el reexamen, se aplicarían las disposiciones de su Reglamento de Procedimiento.
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tosa del litigio. En efecto, el recurso a este método alternativo de resolución de las dife-
rencias se ha revelado útil, en la práctica, en ciertos tipos de litigios.

– Un nuevo artículo 62 quater establece, con carácter general, que las disposicio-
nes relativas a las competencias, la composición, la organización y el procedimiento de 
todo tribunal especializado instituido en virtud del artículo 257 TFUE figurarán en un 
anexo del Estatuto.

El artículo 3 regula el tratamiento procesal de los asuntos pendientes ante el TFP 
a 31 de agosto de 2016, que se traspasarán al Tribunal General el 1 de septiembre de 
2016. Estos asuntos deberían seguir siendo tramitados por el Tribunal General en el 
estado en que se encuentren en esa fecha, y las disposiciones procesales adoptadas en 
tales asuntos por el TFP seguirían siendo aplicables. En el caso de que un asunto se 
traspase al Tribunal General después de celebrada la vista, se reabriría la fase oral del 
procedimiento.

El artículo 4 del proyecto de Reglamento organiza un régimen transitorio para los 
recursos de casación contra resoluciones del TFP que estén siendo examinados a 1 de 
septiembre de 2016, momento del traspaso de competencias, o que se interpongan con 
posterioridad a esa fecha. Con arreglo al artículo 256 TFUE, apartado 2, el Tribunal 
General sigue siendo competente para conocer de esos recursos de casación. Por tanto, 
los artículos 9 a 12 del anexo I del Estatuto del Tribunal de Justicia deben seguir sien-
do aplicables a dichos recursos. Si el Tribunal General anulara una resolución del TFP 
pero estimase que el estado del litigio no permite resolverlo, devolverá el asunto a una 
Sala distinta de la que se pronunció sobre el recurso de casación (a saber, la Sala de Ca-
sación).

El artículo 5, párrafo primero, fija el 1 de septiembre de 2016 como fecha en que 
surtirá efecto el traspaso de competencias al Tribunal General para resolver en primera 
instancia los litigios entre la Unión y sus agentes.

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de la Unión Europea y, en particular, su artículo 19, apartado 2, 

párrafo segundo,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y, en particular, sus artícu-

los 256, apartado 1, 257, párrafos primero y segundo, y 281, párrafo segundo,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica y, en 

particular, su artículo 106 bis, apartado 1, 
Vista la petición del Tribunal de Justicia de...,
Visto el dictamen de la Comisión Europea de...,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El artículo 48 del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, modificado por el Reglamento (UE, Euratom) nº 2015/XXX del Par-
lamento Europeo y del Consejo de ...3 dispone que el Tribunal General, compuesto por 
40 Jueces a partir de [...] 2016, estará compuesto por 47 Jueces a partir del 1 de septiem-
bre de 2016 y por dos Jueces por Estado miembro a partir del 1 de septiembre de 2019.

(2) Se desprende del considerando 9 del Reglamento 2015/XXX que, cuando au-
mente en siete el número de Jueces del Tribunal General a 1 de septiembre de 2016, 
dicho aumento deberá ir acompañado del traspaso al Tribunal General de la compe-
tencia para resolver, en primera instancia, los litigios entre la Unión y sus agentes en 
virtud del artículo 270 TFUE, lo que implica, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 
256 TFUE, apartado 1, la disolución del Tribunal de la Función Pública de la Unión 
Europea. Por consiguiente, procede derogar la Decisión (2004/752/CE, Euratom) del 
Consejo, de 2 de noviembre de 2004, por la que se crea el Tribunal de la Función Públi-
ca de la Unión Europea,4 en la medida en que agrega dicho Tribunal al Tribunal Gene-
ral, y, como consecuencia, el antiguo artículo 62 bis, actualmente, tras su modificación, 
artículo 62 quater del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea y el anexo I de dicho Estatuto, así como el Reglamento (UE, Euratom) 

3. DO L XXX
4. DO L 333, de 9.11.2004, p. 7.
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nº 979/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativo a 
los Jueces suplentes del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea.5

(3) Procede igualmente atribuir al Tribunal General, como el artículo 1 del ane-
xo I del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, 
derogado por este Reglamento, hace con respecto al Tribunal de la Función Pública, la 
competencia para resolver los litigios entre cualquier institución y cualquier órgano u 
organismo, por una parte, y su personal, por otra, respecto de los cuales se haya atribui-
do competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

(4) Habida cuenta de las particularidades del contencioso de la función pública de la 
Unión Europea, el Tribunal General debería resolver examinando las posibilidades de 
una solución amistosa del litigio y velando por facilitar una solución de este tipo en cu-
alquier etapa del procedimiento.6

(5) Por otra parte, procede establecer las oportunas disposiciones transitorias para el 
traspaso al Tribunal General del contencioso de primera instancia relativo a la función 
pública de la Unión, con objeto de garantizar el correcto desarrollo del procedimiento 
en los asuntos que estuvieran pendientes ante el Tribunal de la Función Pública de la 
Unión Europea en la fecha del traspaso, y de establecer el régimen aplicable a los recur-
sos de casación contra resoluciones de este último Tribunal que estén siendo examina-
dos en esa fecha o se interpongan posteriormente.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
Se derogan: 
1. La Decisión (2004/752/CE, Euratom) del Consejo, de 2 de noviembre de 2004, 

por la que se crea el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea y, como con-
secuencia, el artículo 62 quater del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de 
Justicia de la Unión Europea, así como su anexo I, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
artículo 4.

2. El Reglamento (UE, Euratom) nº 979/2012 del Parlamento Europeo y del Conse-
jo, de 25 de octubre de 2012, relativo a los Jueces suplentes del Tribunal de la Función 
Pública de la Unión Europea.

Artículo 2
El Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 

modifica como sigue: 
1. Se inserta el siguiente artículo: 
«Artículo 50 bis
1. El Tribunal General ejercerá en primera instancia las competencias para resolver 

los litigios entre la Unión y sus agentes en virtud del artículo 270 del Tratado de Funci-
onamiento de la Unión Europea, incluidos los litigios entre cualquier institución y cual-
quier órgano u organismo, por una parte, y su personal, por otra, respecto de los cuales 
se haya atribuido competencia al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

2. En cualquier etapa del procedimiento, incluso a partir de la presentación de la de-
manda, el Tribunal General examinará las posibilidades de una solución amistosa del 
litigio y velará por facilitar una solución de este tipo.»

2. Se inserta el siguiente artículo: 
«Artículo 62 quater.
Las disposiciones relativas a las competencias, la composición, la organización y el 

procedimiento de todo tribunal especializado instituido en virtud del artículo 257 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea figurarán en un anexo del presente Es-
tatuto.»

Artículo 3
Los asuntos pendientes ante el Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea 

a 31 de agosto de 2016 se traspasarán al Tribunal General, y seguirán siendo tramitados 
por el Tribunal General en el estado en que se encuentren en esa fecha. En el caso de 
que un asunto se traspase al Tribunal General tras el cierre de la fase oral del procedi-
miento, se reabrirá dicha fase.

5. DO L 303, de 31.10.2012, p. 83.
6. Este texto se inspira en el considerando 7 de la Decisión 2004/752/CE por la que se crea el TFP.
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Artículo 4
Los artículos 9 a 12 del anexo I del Protocolo (nº 3) sobre el Estatuto del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea seguirán siendo aplicables a los recursos de casación con-
tra resoluciones del Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea de los que esté 
conociendo el Tribunal General a 31 de agosto de 2016. Si el Tribunal General anulara 
una resolución del Tribunal de la Función Pública pero estimase que el estado del litigio 
no permite resolverlo, devolverá el asunto a una Sala distinta de la que se pronunció so-
bre el recurso de casación.

Artículo 5
El presente Reglamento surtirá efecto el 1 de septiembre de 2016.
Entrará en vigor el primer día del mes siguiente al de su publicación en el Diario 

Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell que modifica el Reglament 
(UE) 575/2013 amb relació a les exempcions per als operadors en matèries 
primeres
295-00011/11

TEXT PRESENTAT

Tramesa de la Secretaria de la Comissió Mixta de la Unió Europea del 17.12.2015

Reg. 1675 / Admissió a tràmit: Mesa del Parlament, 22.12.2015

Asunto: Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
que modifica el Reglamento (UE) nº 575/2013 en relación con las exenciones 
para los operadores en materias primas (Texto pertinente a efectos del EEE) 
[COM(2015) 648 final] [2015/0295 (COD)]
En aplicación del artículo 6.1 de la Ley 8/1994, de 19 de mayo, la Secretaría de la 

Comisión Mixta para la Unión Europea remite a su Parlamento, por medio del presen-
te correo electrónico, la iniciativa legislativa de la Unión Europea que se acompaña, a 
efectos de su conocimiento y para que, en su caso, remita a las Cortes Generales un dic-
tamen motivado que exponga las razones por las que considera que la referida iniciativa 
de la Unión Europea no se ajusta al principio de subsidiariedad.

La Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea recuerda que, de confor-
midad con el Real Decreto 977/2015, de 26 de octubre, el Congreso de los Diputados 
y el Senado se encuentran disueltos desde el 27 de octubre de 2015. Por tanto, los do-
cumentos que su Parlamento remita a esta Secretaría serán trasladados a la Comisión 
Mixta que se constituirá en las Cortes Generales que resulten elegidas el día 20 de dici-
embre de 2015.

Con el fin de agilizar la transmisión de los documentos en relación con este procedi-
miento de control del principio de subsidiariedad, le informamos de que se ha habilita-
do el siguiente correo electrónico de la Comisión Mixta para la Unión Europea: cmue@
congreso.es

Secretaría de la Comisión Mixta para la Unión Europea 
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Bruselas, 16.12.2015, COM(2015) 648 final, 2015/0295 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica el 
Reglamento (UE) nº 575/2013 en relación con las exenciones para los operadores 
en materias primas (texto pertinente a efectos del EEE)

Exposición de motivos

1. Contexto de la propuesta

Motivación y objetivos de la propuesta
El término «operador en materias primas» abarca un amplio espectro de actores de 

los mercados de energía y de materias primas: algunos negocian exclusivamente con 
contratos de derivados sobre materias primas y se asemejan a empresas de inversión en 
términos de funciones y riesgos, mientras que otros negocian con derivados sobre ma-
terias primas como actividad puramente auxiliar de la producción de materias primas. 
Los requisitos establecidos en el Reglamento (UE) nº 575/2013 (el «Reglamento sobre 
Requisitos de Capital» o «RRC») y en la Directiva 2013/36/UE (la «Directiva sobre 
Requisitos de Capital» o «DRC») se aplican tanto a las entidades de crédito como a las 
empresas de inversión. El régimen prudencial aplicable a las empresas de inversión se 
deriva del impuesto a las entidades de crédito, adaptado en función de los servicios de 
inversión que aquellas prestan.

El artículo 493, apartado 1, y el artículo 498, apartado 1, del RRC eximen a los ope-
radores en materias primas («empresas de inversión cuya actividad principal consista 
exclusivamente en la provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas 
con los instrumentos financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 
10, de la Directiva 2004/39/CE y a los que, a 31 de diciembre de 2006, no era aplicable 
la Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de 
inversión en el ámbito de los valores negociables») de los requisitos relativos a las gran-
des exposiciones y de los requisitos de fondos propios, respectivamente.

Ambas exenciones expiran el 31 de diciembre de 2017. Esta «cláusula de extinción» 
se incluyó inicialmente en el RRC a fin de dar tiempo a los reguladores para determi-
nar una regulación prudencial adaptada al perfil de riesgo de los operadores en mate-
rias primas1. Con este fin, en el artículo 493, apartado 2, y el artículo 498, apartado 2, 
del RRC, se pide a la Comisión que elabore informes antes de que finalice 2015. Sobre 
la base de esos informes, la Comisión podrá presentar propuestas de modificación del 
RRC. La Comisión debe presentar también, dentro del mismo plazo, un informe sobre 
un régimen adecuado para la supervisión prudencial de las empresas de inversión en 
general. También este informe puede estar seguido de una propuesta de la Comisión.

Puesto que los informes mencionados están relacionados, la Comisión decidió rea-
lizar una sola revisión (en lo sucesivo, «revisión de las empresas de inversión») y ela-
borar un solo informe sobre los temas enunciados. Se consideró necesario hacerlo así 
a fin de garantizar el desarrollo de un marco prudencial coherente para todos los tipos 
de empresas de inversión. El trabajo de revisión de las empresas de inversión ya ha co-
menzado: la Comisión pidió a la Autoridad Bancaria Europea (ABE) y a la Autoridad 
Europea de Valores y Mercados (AEVM) que proporcionaran asesoramiento técnico 
sobre este asunto. Se espera recibir este asesoramiento para finales de septiembre de 
2015, y la Comisión lo utilizará entonces para elaborar su propio informe. En caso de 
que la Comisión decidiera modificar el marco prudencial vigente para las empresas de 
inversión, en el informe se detallarán las siguientes etapas de la revisión de las empres-
as de inversión y se describirán en líneas generales los cambios que la Comisión esté 
considerando.

La revisión de las empresas de inversión es un proyecto complejo que no se con-
cluirá antes de que finalice el año en curso. Por consiguiente, es muy improbable que 
cualquier legislación que resulte de esta revisión pueda estar elaborada, adoptada y apli-
cada antes de que expiren las exenciones actuales (es decir, antes de que finalice 2017). 
Esto tiene consecuencias para los operadores en materias primas: si para entonces no 
se está aplicando el marco prudencial específico que pueda resultar de la revisión de las 

1. En realidad, el RRC prorrogó las exenciones que ya contenía la Directiva 2006/48/CE porque no había tiempo sufici-
ente para desarrollar un marco prudencial apropiado para los operadores en materias primas. 
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empresas de inversión, estarían sujetos a todos los requisitos del RRC y la DRC a partir 
del 1 de enero de 2018.

Hay dos problemas relacionados con este escenario. En primer lugar, los operadores 
en materias primas estarían sujetos a todos los requisitos del RRC y la DRC sin que se 
haya tomado la decisión deliberada (e informada) de que ese tratamiento es, en efecto, 
el más apropiado para ellos. En segundo lugar, suponiendo que como resultado de la re-
visión de las empresas de inversión se obtuviera un marco prudencial a la medida para 
los operadores en materias primas, estos se verían privados de un marco regulador es-
table. Pasarían del tratamiento actual, en el que están exentos de los requisitos relativos 
a las grandes exposiciones y los requisitos de fondos propios, a un tratamiento temporal 
que incluiría todos los requisitos del RRC y la DRC y, finalmente, al mencionado marco 
a la medida, en un período muy corto de tiempo (uno o dos años). Este no es un resul-
tado deseable.

Por lo tanto, a fin de impedir que esta situación se plantee, conviene prorrogar las 
exenciones existentes establecidas en el RRC. Dicha prórroga debería tener en cuenta la 
cantidad de tiempo que será necesaria para concluir la revisión de las empresas de in-
versión y elaborar, adoptar y aplicar la legislación que, en su caso, resulte de ella.

Coherencia con las disposiciones vigentes en el ámbito político en cuestión
La presente propuesta es plenamente coherente con las disposiciones vigentes del 

RRC (prorrogaría exenciones vigentes previstas en él). Es también plenamente cohe-
rente con la motivación general de la revisión de las empresas de inversión (encontrar 
el marco prudencial apropiado para las empresas de inversión) establecida en dicho Re-
glamento (permitiría mantener el tratamiento existente de los operadores en materias 
primas hasta que finalice la revisión y se apliquen las propuestas legislativas que, en su 
caso, resulten de ella).

Coherencia con otras políticas de la Unión
La presente propuesta está relacionada con legislación de aplicación en virtud de la 

Directiva 2014/65/UE («MiFID 2»), conforme a la cual se identificará a los operadores 
en materias primas que serán clasificados como empresas de inversión2. Está relacio-
nada también con políticas en el ámbito de los mercados de la energía, ya que los ope-
radores en materias primas negocian en esos mercados (pueden incluso formar parte de 
grandes grupos energéticos)3.

2. Base jurídica, subsidiariedad y proporcionalidad

Base jurídica
Dado que la propuesta modifica el RRC, se ha elegido la misma base jurídica.

Subsidiariedad (por competencias no exclusivas)
Las actuales exenciones están establecidas en la legislación de la Unión y, en parti-

cular, en el RRC. Puesto que el RRC no concede a los Estados miembros la posibilidad 
de prorrogar esas exenciones, solo pueden prorrogarse a nivel de la Unión.

Proporcionalidad
La presente propuesta es proporcionada ya que introduce un cambio muy limitado 

en la legislación existente a fin de tratar el problema descrito en la sección I.

Instrumento elegido
Se ha elegido un reglamento porque la prórroga requiere modificar el RRC.

3. Resultados de las evaluaciones ex post, las consultas a las partes 
interesadas y las evaluaciones de impacto

Evaluaciones ex post y controles de aptitud de la legislación vigente
Como se ha mencionado, se está revisando actualmente el marco prudencial aplica-

ble a las empresas de inversión (incluidos los operadores en materias primas) estableci-
do en el RRC y la DRC. Los resultados de esa revisión determinarán el tratamiento pru-

2. Hay una conexión entre MiFID 2 y el RRC y la DRC: si un operador en materias primas es categorizado como empresa 
de inversión con arreglo a la primera, estará sujeto a los requisitos de los segundos.
3. Una prórroga de la exención impedirá cualesquiera perturbaciones potenciales de esos mercados y proporcionará 
tiempo suficiente hasta encontrar un marco prudencial adecuado para los operadores en materias primas.
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dencial apropiado para los operadores en materias primas. La finalidad de la presente 
propuesta es prorrogar el tratamiento actual de los operadores en materias primas hasta 
que la revisión de las empresas de inversión haya concluido y se hagan efectivas las mo-
dificaciones del marco prudencial vigente que, en su caso, se deriven de ella.

Consultas de las partes interesadas
No se llevaron a cabo consultas específicas con partes interesadas.

Obtención y utilización de asesoramiento técnico
No se buscó ni se utilizó asesoramiento técnico externo.

Evaluación de impacto
No se prevé evaluación de impacto para esta propuesta ya que no tendrá ningún im-

pacto económico, medioambiental o social significativo. Por el contrario, sí podrían ori-
ginarse consecuencias significativas si no se prorrogaran las exenciones y, como conse-
cuencia, los operadores en materias primas pasaran a estar sujetos a todos los requisitos 
establecidos en el RRC y en la DRC (sin ningún análisis de la conveniencia para ellos 
de dicho tratamiento).

Adecuación y simplificación de la reglamentación
La propuesta no conlleva cambios para la carga normativa de los operadores en ma-

terias primas en comparación con la situación actual. Suponiendo que la revisión de las 
empresas de inversión tenga como resultado el desarrollo de un nuevo marco prudencial 
para los operadores en materias primas, la presente propuesta está más bien destinada 
a impedir que los operadores en materias primas lleguen a estar sujetos a todos los re-
quisitos en virtud del RRC y la DRC (con la consiguiente carga normativa) para pasar a 
estar sujetas poco después al nuevo marco mencionado.

En otras palabras, la presente propuesta tiene por objeto impedir un aumento tempo-
ral de la carga normativa de los operadores en materias primas.

Derechos fundamentales
La propuesta no tiene consecuencias para la protección de los derechos fundamen-

tales.

4. Repercusiones presupuestarias
La presente propuesta no conlleva repercusión presupuestaria alguna.

5. Otros elementos

Planes de aplicación y disposiciones sobre seguimiento, evaluación e 
información
El objetivo de la presente propuesta es prorrogar el período durante el cual los ope-

radores en materias primas están exentos de cumplir determinados requisitos estableci-
dos en el RRC. No son necesarios planes de aplicación específicos, ya que la prórroga 
es directamente aplicable y permite que continúe la práctica existente. Por las mismas 
razones no es necesario establecer marcos específicos de seguimiento, evaluación e in-
formación. En cambio, sí será necesario establecerlos en el contexto de cualesquiera 
modificaciones del marco prudencial aplicable a los operadores en materias primas que 
puedan resultar de la revisión de las empresas de inversión.

Documentos explicativos (en el caso de las directivas)
No procede.

Explicación detallada de las disposiciones específicas de la propuesta
Las disposiciones que contiene la propuesta se refieren únicamente a la prórroga de 

las exenciones, para los operadores en materias primas, de los requisitos relativos a las 
grandes exposiciones y los requisitos de fondos propios establecidos en el RRC. En las 
secciones precedentes de la presente exposición de motivos se ofrece ya una explicación 
detallada de las razones y la lógica que subyacen tras la propuesta y sus disposiciones.
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2015/0295 (COD)

Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo que modifica 
el Reglamento (UE) nº 575/2013 en relación con las exenciones para los 
operadores en materias primas (texto pertinente a efectos del EEE)
El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea,
Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artícu-

lo 114,
Vista la propuesta de la Comisión Europea,
Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los parlamentos nacionales,
Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo4, 
Visto el dictamen del Banco Central Europeo5,
De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario,
Considerando lo siguiente: 
(1) El Reglamento (UE) nº 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo6 exi-

me a las empresas de inversión cuya actividad principal consista exclusivamente en la 
provisión de servicios de inversión o en actividades relacionadas con los instrumentos 
financieros enumerados en el anexo I, sección C, puntos 5, 6, 7, 9 y 10, de la Directiva 
2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo7 y a los que, a 31 de diciembre de 
2006, no era aplicable la Directiva 93/22/CEE del Consejo8 («operadores en materias 
primas») de los requisitos relativos a las grandes exposiciones y los requisitos de fondos 
propios. Dichas exenciones son aplicables hasta el 31 de diciembre de 2017.

(2) El Reglamento (UE) nº 575/2013 exige también a la Comisión que elabore, para 
el 31 de diciembre de 2015, un informe sobre un régimen adecuado para la supervisión 
prudencial de los operadores en materias primas. Además, el mismo Reglamento exige 
a la Comisión que elabore para la misma fecha un informe sobre un régimen adecuado 
para la supervisión prudencial de las empresas de inversión en general. Si procede, esos 
informes deben ir seguidos de propuestas legislativas.

(3) La revisión del tratamiento prudencial de las empresas de inversión («revisión 
de las empresas de inversión»), incluidos los operadores en materias primas, se está re-
alizando actualmente pero no se ha concluido todavía. La revisión y la adopción de la 
nueva legislación que pueda ser necesaria a tenor de ella no estarán finalizadas hasta 
después del 31 de diciembre de 2017.

(4) De conformidad con el régimen vigente, después del 31 de diciembre de 2017 los 
operadores en materias primas estarán sujetos a los requisitos relativos a las grandes 
exposiciones y los requisitos de fondos propios. Esto podría obligarles a incrementar 
significativamente el importe de los fondos propios que deben tener para proseguir sus 
actividades y, por consiguiente, podría incrementar los costes conexos a la realización 
de esas actividades.

(5) La decisión de aplicar los requisitos relativos a las grandes exposiciones y los 
requisitos de fondos propios a los operadores en materias primas no debe producirse 
como resultado del vencimiento de la exención. Por el contrario, esa decisión debe estar 
rigurosamente razonada, basada en las conclusiones de la revisión de las empresas de 
inversión y claramente expresada en legislación.

(6) Por consiguiente, debe establecerse un nuevo límite temporal hasta el cual se 
apliquen las exenciones. Procede modificar en consecuencia el Reglamento (UE) 
nº 575/2013.

Han adoptado el presente reglamento: 

Artículo 1
El Reglamento (UE) nº 575/2013 queda modificado como sigue: 
1) En el artículo 493, apartado 1, la segunda frase se sustituye por el texto siguiente: 

4. DO C […] de , p. .

5. DO C […] de , p. .

6. Reglamento (UE) n° 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 
prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n° 
648/2012 (DO L 176 de 27.6.2013, p. 1).
7. Directiva 2004/39/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, relativa a los mercados de ins-
trumentos financieros, por la que se modifican las Directivas 85/611/CEE y 93/6/CEE del Consejo y la Directiva 2000/12/
CE del Parlamento Europeo y del Consejo y se deroga la Directiva 93/22/CEE del Consejo (DO L 145 de 30.4.2004, p. 1).
8. Directiva 93/22/CEE del Consejo, de 10 de mayo de 1993, relativa a los servicios de inversión en el ámbito de los 
valores negociables (DO L 141 de 11.6.1993, p. 27).
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«Esta exención se podrá utilizar hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta la fecha de 
entrada en vigor, en su caso, de las modificaciones con arreglo al apartado 2 del presen-
te artículo, si esta fecha fuera anterior.»; 

2) en el artículo 498, apartado 1, el párrafo segundo se sustituye por el texto siguiente: 
«Esta exención será aplicable hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta la fecha en 

que entren en vigor, en su caso, las modificaciones de conformidad con los apartados 2 
y 3, si esta fecha fuera anterior.».

Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Di-

ario Oficial de la Unión Europea.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente apli-

cable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el
Por el Parlamento Europeo, el presidente; por el Consejo, el presidente
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4. Informació

4.45. Composició dels òrgans del Parlament

4.45.03. Diputació Permanent

Composició de la Diputació Permanent
Tram. 397-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP SOC; GP CSP; GP C’S; GP PPC; GP JS; GP CUP-CC

Reg. 1487; 1544; 1546; 1603 i 1604; 1670; 1672 / Coneixement: Mesa del Parlament, 

22.12.2015

Reg. 1487

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, comunica que els diputats se-
güents d’aquest grup parlamentari han estat designats per a formar part de la Diputació 
Permanent: 

Miquel Iceta Llorens
Eva Granados Galiano
Assumpta Escarp Gibert

Palau del Parlament, 10 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 1544

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, comunica 
que els diputats Josep Lluís Franco Rabell i Gemma Lienas Massot d’aquest grup parla-
mentari han estat designats per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 1546

A la Mesa del Parlamento
Carlos Carrizosa Torres, portavoz del Grup Parlamentario de Ciutadans, de acuerdo 

con lo que establece el artículo 75.4 del Reglamento del Parlamento, comunica que los 
diputados: Inés Arrimadas García, Carlos Carrizosa Torres, Fernando de Páramo Gó-
mez y Jose Mª Espejo-Saavedra Conesa, han sido designados para formar parte de la 
Diputación Permanente.

Palau del Parlament, 15 de diciembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portavoz GP C’s

Reg. 1603 i 1604

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, co-
munica que el diputat Xavier García Albiol d’aquest grup parlamentari ha estat designat 
per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, co-
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munica que he estat designat per aquest grup parlamentari per a formar part de la Dipu-
tació Permanent.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

Reg. 1670

A la Mesa del Parlament
Jordi Turull i Negre, president, Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamen-

tari de Junts pel Sí, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Par-
lament, comunica els diputats d’aquest grup parlamentari que han estat designats per a 
formar part de la Diputació Permanent.

– Sra. Ramona Barrufet i Santacana
– Sra. Muriel Casals i Couturier
– Sr. Lluís Corominas i Díaz
– Sra. Carme Forcadell i Lluís
– Sr. Oriol Junqueras i Vies
– Sr. Carles Puigdemont i Casamajó
– Sra. Marta Rovira i Vergés
– Sr. Josep Rull i Andreu
– Sra. Anna Simó i Castelló
– Sr. Jordi Turull i Negre

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2015
Jordi Turull i Negre, president; Marta Rovira i Vergés, portaveu, GP JS 

Reg. 1672

A la Mesa del Parlament
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu del GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida 

Constituent, d’acord amb el que estableix l’article 75.4 del Reglament del Parlament, co-
munica que els diputats Antonio Baños Boncompain i Gabriela Serra Frediani d’aquest 
grup parlamentari han estat designats per a formar part de la Diputació Permanent.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2015
Anna Gabriel i Sabaté, portaveu GP CUP-CC

4.45.10. Comissions específiques creades pel Reglament o per lleis

Composició de la Comissió de l’Estatut dels Diputats
Tram. 412-00001/11

ADSCRIPCIÓ DE DIPUTATS DEL GP SOC; GP JS; GP CSP; GP C’S; GP PPC

Reg. 1542; 1671; 1767; 1841; 1850 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.12.2015

Reg. 1542

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu del Grup Parlamentari Socialista, d’acord amb el 

que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada Alí-
cia Romero Llano ha estat designada membre de la Comissió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 15 de desembre de 2015
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Reg. 1671

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord amb 

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que la diputada 
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Magdalena Casamitjana i Aguilà ha estat designada membre de la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats.

Palau del Parlament, 17 de desembre de 2015
Marta Rovira i Vergés, portaveu GP JS

Reg. 1767

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu del Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es 

Pot, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica 
que el diputat Joan Josep Nuet i Pujals ha estat designat membre de la Comissió de l’Es-
tatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2015
Joan Coscubiela Conesa, portaveu GP CSP

Reg. 1841

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

el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comunica que el diputat José 
María Espejo-Saavedra Conesa ha estat designat membre de la Comissió de l’Estatut 
dels Diputats.

Palau del Parlament, 18 de desembre de 2015
Carlos Carrizosa Torres, portaveu GP C’s

Reg. 1850

A la Mesa del Parlament
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popular de 

Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 48 del Reglament del Parlament, comu-
nica que la diputada María José García Cuevas ha estat designada membre de la Comis-
sió de l’Estatut dels Diputats.

Palau del Parlament, 21 de desembre de 2015
Josep Enric Millo i Rocher, portaveu GP PPC

4.53. Sessions informatives i compareixences

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la 
consellera de Benestar Social i Família sobre la manera com es garanteix 
l’especialització en gènere i polítiques socials en el concurs de trasllat de 
l’Institut Català de les Dones
354-00003/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 1697).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
22.12.2015.
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Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb la 
consellera de Governació i Relacions Institucionals sobre la manera com 
es garanteix l’especialització en gènere i polítiques socials en el concurs 
de trasllat de l’Institut Català de les Dones
354-00004/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 1698).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
22.12.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el 
conseller de Salut sobre les irregularitats en les pròtesis subministrades 
per l’empresa Traiber
354-00005/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP SOC (reg. 1705).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
22.12.2015.

Sol·licitud de sessió informativa de la comissió que correspongui amb el 
conseller de Salut sobre la imputació de metges de diversos hospitals en 
la peça separada del cas Innova de Reus
354-00006/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 1710 i 1756).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa del Parlament, 
22.12.2015.

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’Economia i Coneixement a la 
consellera d’Ensenyament
330-00006/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 1842 / Coneixement: 21.12.2015

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 no-

vembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos compte que 
durant l’absència del conseller d’Economia i Coneixement, des del dia 19 fins al dia 27 
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de desembre de 2015, ambdós inclosos, s’encarregarà del despatx del seu Departament 
la consellera d’Ensenyament.

Cordialment,

Barcelona, 15 de desembre de 2015
Artur Mas i Gavarró, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El decret 254/2015, de 15 de desembre, d’encàrrec del despatx del conseller 
d’Economia i Coneixement a la consellera d’Ensenyament des del dia 19 fins al dia 27 
de desembre, ambdós inclosos, és publicat al DOGC 7021, del 18 de desembre de 2015. 

4.70.05. Documentació tramesa en compliment de lleis i altres normes

Informe sobre l’acompliment de les actuacions estadístiques corresponents 
al Programa anual d’actuació estadística per al 2014
334-00008/11

PRESENTACIÓ: CONSELLER, DEL DEPARTAMENT D’ECONOMIA I CONEIXEMENT

Reg. 1541 / Coneixement: Mesa del Parlament, 22.12.2015

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
D’acord amb el que disposa l’article 20.2 de la Llei 13/2010, de 21 de maig, del Pla 

estadístic de Catalunya 2011-2014, us trameto, en suport digital, l’Informe sobre l’acom-
pliment de les actuacions estadístiques corresponents al Programa anual d’actuació es-
tadística per a l’any 2014.

Ben atentament,

Barcelona, 11 de desembre de 2015
Andreu Mas-Colell, conseller d’Economia i Coneixement

N. de la r.: La documentació esmentada pot ésser consultada a l’Arxiu del Parlament.
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MANEL RODRÍGUEZ TIÓ, secretari general de la Sindicatura de Comptes de Catalunya,  
 
C E R T I F I C O: 
 
Que a Barcelona, el dia 1 de desembre del 2015, reunit el Ple de la Sindicatura de 
Comptes, sota la presidència del síndic major, l. Sr. Jaume Amat i Reyero, amb l’assis-
tència dels síndics Sr. Andreu Morillas Antolín, Sr. Jordi Pons i Novell, H. Sr. Joan-Ignasi 
Puigdollers i Noblom, Sra. Maria Àngels Servat i Pàmies, Sra. Emma Balseiro Carreiras i 
Sr. Miquel Salazar Canalda, actuant-hi com a secretari el secretari general de la Sindi-
catura, Sr. Manel Rodríguez Tió, i com a ponent el síndic H. Sr. Joan-Ignasi Puigdollers i 
Noblom, amb deliberació prèvia s’acorda aprovar l’informe 25/2015, relatiu a l’Ajuntament 
de l’Hospitalet de Llobregat, contractació administrativa, exercici 2013. 
 
I, perquè així consti i tingui els efectes que corresponguin, signo aquest certificat, amb el 
vistiplau del síndic major. 
 
Barcelona, 16 de desembre de 2015 
 
 
 
 
 
 


Vist i plau 
El síndic major 


Jaume Amat i Reyero 
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1. INTRODUCCIÓ 


 INFORME 1.1.


1.1.1. Objecte i abast 


La Sindicatura de Comptes de Catalunya, en compliment del seu Programa anual d’acti-


vitats, emet aquest informe de fiscalització de la contractació administrativa de l’Ajun-


tament de l’Hospitalet del Llobregat corresponent a l’exercici 2013. 


 


L’objecte del treball ha estat la fiscalització de la contractació administrativa de l’Ajun-


tament de l’Hospitalet de Llobregat (exclosos els seus ens dependents) corresponent a 


l’exercici 2013. 


 


L’objectiu de la fiscalització, mitjançant la revisió d’expedients de la contractació adminis-


trativa, ha estat comprovar que totes les contractacions s’han fet d’acord amb els principis 


de contractació del sector públic i amb les normes legislatives i reglamentàries vigents. 


 


L’abast de la fiscalització s’ha limitat a la informació relativa als expedients de contractació 


de l’Ajuntament i contrastada amb la informació del Registre de contractes de la Sindi-


catura de Comptes. Per tant, les conclusions de l’informe no poden utilitzar-se fora d’a-


quest context. 


 


 


1.1.2. Metodologia i limitacions a l’abast 


El treball de fiscalització s’ha realitzat d’acord amb els principis i normes d’auditoria del 


sector públic generalment acceptades i ha inclòs totes aquelles proves que s’han con-


siderat necessàries per poder expressar les conclusions d’aquest informe. 


 


Per al treball de fiscalització s’ha seleccionat una mostra d’expedients de contractació que 


han estat adjudicats durant l’any 2013. D’aquests expedients també s’ha fiscalitzat la 


gestió comptable i el compliment dels terminis de pagament fixats per la normativa que 


estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 


 


 


 ENS FISCALITZAT 1.2.


1.2.1. Antecedents 


El municipi de l’Hospitalet de Llobregat està situat a la comarca del Barcelonès, a la pro-


víncia de Barcelona. El seu territori és de 12,4 km2 i la seva població en l’exercici objecte 


de fiscalització, era de 254.056 habitants. Les dades de població són les del padró mu-


nicipal d’habitants referides a l’1 de gener del 2013 declarades oficials mitjançant el Reial 


decret 1016/2013, del 20 de desembre. 
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1.2.2. Activitats i organització 


1.2.2.1. Organització de la corporació 


La qualificació del règim municipal de l’Hospitalet de Llobregat és la de règim d’orga-


nització dels municipis de gran població, d’acord amb el que estableix la Llei 57/2003, del 


16 de desembre, de mesures per a la modernització del govern local. 


 


L’Ajuntament disposa d’un Reglament de govern i administració propi, publicat en el 


Butlletí Oficial de la Província de Barcelona del 12 de gener del 2012, el qual regula 


l’organització administrativa i funcionament del govern municipal. 


 


Durant el període objecte de revisió (exercici 2013), els grups municipals, els òrgans de 


govern de l’Ajuntament i els principals òrgans complementaris, i els ens dependents cons-


tituïts per a la prestació de serveis eren els següents: 


 


a) Grups municipals 


 


Durant el 2013 els grups municipals eren aquests: 


 


• Grup municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya – Progrés Municipal (PSC-PM): 


tretze membres 


• Grup municipal del Partit Popular (PP): sis membres 


• Grup municipal de Convergència i Unió (CIU): quatre membres 


• Grup municipal d’Iniciativa per Catalunya Verds – Esquerra Unida i Alternativa – Entesa 


pel Progrés Municipal (ICV-EUIA-EPM): dos membres 


• Grup municipal Plataforma per Catalunya (PxC): dos membres 


 


b) Òrgans de govern 


 


Durant el període fiscalitzat els òrgans de govern de l’Ajuntament eren aquests: 


 


• Ple: vint-i-set regidors, incloent-hi l’alcaldessa, que el presidia 


• Alcaldia 


• Junta de Govern Local: deu membres, inclosa l’alcaldessa 


• Tinents d’alcalde: en nombre de sis, nomenats per l’alcaldessa entre els membres de la 


Junta de Govern Local 


• Comissió Especial de Comptes: integrada per sis membres, incloent-hi, com a pre-


sidenta, l’alcaldessa, o el regidor en qui delegui 


 


Pel que fa a la divisió de l’administració municipal, en l’exercici 2013, l’Ajuntament s’estruc-


turava en les vuit àrees executives següents: 


 


• Àrea de l’Alcaldia – Presidència 


• Àrea d’Hisenda i Recursos Generals (inclou el Servei de Contractació) 
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• Àrea de Serveis a les Persones 


• Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme 


• Àrea de Benestar i Famílies 


• Àrea d’Urbanisme, Espai públic i Sostenibilitat 


• Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació 


• Àrees territorials (inclou els set districtes del municipi) 


 


En el quadre següent es detallen els membres que integraven el Ple de la corporació en 


l’exercici 2013, l’òrgan de govern municipal al qual, si esqueia, pertanyien, així com el grup 


municipal de què formaven part: 


 
Quadre 1. Membres del Ple de l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat en l’exercici 2013 


Nom 


Òrgan de govern municipal al qual pertany 


(a més de formar part del Ple) Grup municipal 


Núria Marín Martínez Alcaldessa / JGL PSC-PM 


Francesc Josep Belver i Vallès JGL / 1r TA / CEC PSC-PM 


Mercè Perea i Conillas JGL / 2a TA / CEC PSC-PM 


Alfons Bonals i Florit JGL / 3r TA PSC-PM 


Lluís Esteve Garnés JGL / 4t TA / CEC ICV-EUIA-EPM 


Maria Dolors Fernández i Bosch JGL / 5a TA PSC-PM 


José María Garcia Mompel JGL / 6è TA PSC-PM 


José Castro Borrallo  PSC-PM 


Jaume Graells i Veguin JGL PSC-PM 


Antonio Bermudo Ávila JGL PSC-PM 


Gloria Herance Álvarez  PSC-PM 


Jesús Husillos Gutiérrez  PSC-PM 


María Ángeles Sariñena Hidalgo  PSC-PM 


Cristian Alcázar Esteban  PSC-PM 


Juan Carlos del Río Pin CEC PP 


Pedro Alonso Navarro  PP 


José Javier Díez Crespo  PP 


Sonia Esplugas González  PP 


Elisabet Bas Pujol  PP 


Senén Cañizares Martín  PP 


Meritxell Borràs i Solé  CIU 


Ana Isabel Clar i López CEC CIU 


Jordi Monrós i Ibáñez  CIU 


Josep Lluís Pérez i Fort  CIU 


Alfons Salmerón Muñoz JGL ICV-EUIA-EPM 


Daniel Ordóñez González CEC PxC 


Alberto Sánchez López  PxC 


Font: Elaboració pròpia a partir de la informació facilitada per l’Ajuntament. 


Clau: 


CEC: Comissió Especial de Comptes 


JGL: Junta de Govern Local 


TA: Tinent o tinenta d’alcalde 







SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA — INFORME 25/2015 


12 


c) Òrgans complementaris 


 


Durant el període fiscalitzat, l’Ajuntament disposava dels següents òrgans complementaris: 


 


• Tres comissions informatives de caràcter permanent, presidides per l’alcaldessa i amb 


la representació proporcional de tots els grups municipals: 


• Comissió Permanent de Presidència i Economia 


• Comissió Permanent de Benestar i Serveis a les Persones 


• Comissió Permanent d’Espai Públic 


• Comissió de Competències Delegades del Ple 


• Comissió Especial de Suggeriments i Reclamacions 


 


d) Ens dependents 


 


Durant el període fiscalitzat l’Ajuntament participava íntegrament en el capital social de 


l’empresa La Farga, Gestió d’Equipaments Municipals de l’Hospitalet de Llobregat, SA. 


 


 


1.2.2.2. Organització de la contractació 


D’acord amb el que disposa l’apartat tercer de la disposició addicional segona del Reial 


decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 


contractes del sector públic (TRLCSP), corresponen a la Junta de Govern Local totes les 


competències en matèria de contractació, sigui quin sigui l’import del contracte o la seva 


durada. 


 


En el cartipàs municipal vigent durant l’any 2013, la Junta de Govern Local va delegar en la 


tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals la resolució de la classificació de les 


ofertes i declaració de l’oferta més avantatjosa, i també la tramitació dels procediments de 


contractació. 


 


Així mateix, es van delegar en les diferents tinences d’alcaldia de cada àrea de gestió de 


l’Administració municipal les resolucions relatives als contractes menors, llevat d’aquells 


que comportessin una despesa de caràcter pluriennal. 


 


L’impuls, el disseny i la decisió de contractar, i també el control de l’execució material de 


cada contracte estava en l’àmbit de responsabilitat de les àrees executives de l’Ajun-


tament. 


 


La tramitació dels procediments de contractació estava centralitzada en el Servei de 


Contractació, adscrit a l’Àrea d’Hisenda i Recursos Generals. Aquest servei tramitava i 


supervisava la confecció dels plecs de prescripcions tècniques i de clàusules administra-


tives particulars, les propostes de resolució d’aprovació dels expedients i de les despeses, 
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així com s’encarregava de la tramitació del procediment de licitació, la resolució de pos-


sibles incidències, i qualsevol altre acte administratiu que hagués de ser adoptat per 


l’òrgan de contractació. En la fase d’execució contractual, s’encarregava dels tràmits que 


comportessin un acte administratiu que hagués de ser adoptat per l’òrgan de contractació 


–com, per exemple, pròrrogues, modificacions o suspensions de contractes. 


 


 


1.2.2.3. Control intern 


El Reial decret legislatiu 2/2004, del 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 


reguladora de les hisendes locals (TRLRHL), estableix l’exercici de les funcions de control 


intern relatives a la gestió econòmica de les entitats locals i dels seus ens dependents, en 


la seva triple accepció: funció interventora, funció de control financer i funció de control 


d’eficàcia (articles 213-222). 


 


La responsabilitat administrativa d’aquestes funcions està reservada a funcionaris amb 


habilitació de caràcter nacional –atès que són funcions públiques necessàries en totes les 


corporacions locals– i el lloc de treball al qual s’atribueix l’exercici i la responsabilitat 


d’aquestes funcions és el d’Intervenció. 


 


La funció de control intern la porta a terme la Intervenció General de l’Ajuntament de 


l’Hospitalet de Llobregat conforme al que disposa la normativa reguladora en la matèria, 


l’acord del Ple de l’Ajuntament del 19 de setembre de 1997, pel qual s’aprovà la Instrucció 


que desenvolupava el règim de control intern, i l’Acord del Ple de l’1 de març de 1996, pel 


qual s’aprovà la Instrucció reguladora en matèria de fiscalització limitada prèvia en matèria 


de drets i obligacions i en matèria de fiscalització plena posterior mitjançant l’aplicació de 


tècniques d’auditoria a través de mostreig estadístic. 


 


La plaça d’interventor de classe primera està classificada de lliure designació mitjançant 


Resolució GAP/1312/2007, del 3 de maig, i va ser ocupada amb aquesta qualificació des 


del mes de setembre del 2007. El catàleg de llocs de treball de l’Ajuntament de l’Hospitalet 


de Llobregat també incloïa una plaça de viceinterventor de classe primera classificada de 


lliure designació mitjançant Resolució GAP/60/2008, del 10 de gener, la qual va ser ocu-


pada amb aquesta qualificació des del mes de maig del 2008. 


 


 


 


2. FISCALITZACIÓ 


El detall dels expedients corresponent a contractes no menors, licitats durant l’any 2013, 


facilitat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat inclou 91 expedients amb un import 


adjudicat de 37.236.880 €. A part, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat va adjudicar 


127 contractes menors per 1.868.553 €. 
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 CONTRACTES NO MENORS 2.1.


En el quadre 2 es presenta el detall per tipologia i procediment d’adjudicació dels expe-


dients de contractes no menors facilitats per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat refe-


rits al període fiscalitzat.  


 


Quadre 2. Contractes no menors 


Tipus de contracte 


Obert Negociat Total 


Nombre 


Import 


adjudicat Nombre 


Import 


adjudicat Nombre 


Import 


adjudicat 


Obra 3 19.394.249 5 1.444.424 8 20.838.673 


Gestió de serveis públics 1 804.048 0 0 1 804.048 


Subministrament 16 7.289.193 16 1.367.780 32 8.656.973 


Serveis 11 5.292.077 39 1.645.109 50 6.937.186 


Total 31 32.779.567 60 4.457.313 91 37.236.880 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


El 88% de l’import adjudicat, 32.779.567 €, ho ha estat per procediment obert, mentre que 


el 12%, 4.457.313 €, ho ha estat per procediment negociat. 


 


Per a la fiscalització, s’ha seleccionat a criteri de l’auditor una mostra del 50% dels expe-


dients de contractació licitats durant l’any 2013 que superaven el llindar fixat per l’article 29 


del TRLCSP1 per la seva remissió a la Sindicatura de Comptes de Catalunya. També s’ha 


seleccionat una mostra aleatòria d’expedients que no superaven el llindar establert en 


l’article esmentat. 


 


En total s’ha seleccionat una mostra de trenta-tres expedients per un import adjudicat de 


32.042.353 €. D’aquests trenta-tres expedients, vint han estat adjudicats per procediment 


obert i tretze per procediment negociat. En el quadre següent es presenta un resum dels 


contractes fiscalitzats: 


 


 


 


1. Segons l’article 29 del TRLCSP, dins dels tres mesos següents a la formalització del contracte, per a l’exer-


cici de la funció fiscalitzadora, s’haurà de remetre al Tribunal de Comptes o òrgan extern de fiscalització de la 


Comunitat autònoma una còpia certificada del document en el que s’hagués formalitzat aquell, acompanyada 


d’un extracte de l’expedient del que derivi, sempre que la quantia del contracte excedeixi de 600.000 euros, 


tractant-se d’obres, concessions d’obres públiques, gestió de serveis públics i contractes entre el sector públic 


i el sector privat; de 450.000 €, tractant-se de subministraments, i de 150.000 €, en els de serveis i en els 


contractes administratius especials. 
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Quadre 3. Contractes no menors fiscalitzats 


 Expedients adjudicats Expedients fiscalitzats Percentatge fiscalitzat 


Tipus de 


contracte Nombre 


Import 


adjudicat Nombre 


Import 


fiscalitzat 


Sobre nombre  


d’expedients 


Sobre import 


adjudicat 


Obra 8 20.838.673 4 18.826.643 50,00 90,34 


Gestió de serveis públics 1 804.048 1 804.048 100,00 100,00 


Subministrament 32 8.656.973 11 7.015.192 34,38 81,04 


Serveis 50 6.937.186 17 5.396.470 34,00 77,79 


Total 91 37.236.880 33 32.042.353 36,26 86,05 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


 


2.1.1. Contractes d’obra 


Han estat fiscalitzats quatre contractes que representen el 50% dels expedients de con-


tractes d’obra i el 90,34% de l’import total adjudicat. En el quadre següent es mostren les 


principals característiques dels expedients seleccionats: 


 
Quadre 4. Contractes d’obra 


Referència 


Sindicatura 


Número 


d’expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


licitat 


Import 


adjudicat 


1 9 Obert Contractació conjunta de les 


obres del mercat de La Florida i 


desviació de serveis en l’entorn 


del mercat 


Ferrovial Agroman, SA 15.291.583 14.794.694 


2 12 Obert Conservació, millora i renovació 


de la infraestructura urbana de la 


ciutat i construcció de clavegue-


rons i guals de vehicles 


Tecnología de Firmes, 


SA – Constraula 


Enginyeria i Obres, SA 


3.486.678 3.486.678 


3 20 Negociat 


amb 


publicitat 


Reparació mitjançant recobriment 


asfàltic dels carrers: Cortada, 


Barcelona, Cotonat, Ermita, Prat, 


Alegria i Calderón de la Barca 


Tecnología de Firmes, 


SA 


351.198 305.271 


4 47 Negociat 


amb 


publicitat 


Treballs de manteniment de la 


senyalització horitzontal, vertical, 


informativa urbana i abalisament 


de seguretat viària 2014-2015 


API Movilidad, SA 240.000 240.000 


Total 19.369.459 18.826.643 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


A continuació es presenten les observacions relatives al treball realitzat sobre la mostra de 


contractes d’obra: 


a) Constitució de les meses de contractació 


 


En relació amb les meses de contractació, l’apartat 10 de la disposició addicional segona 


del TRLCSP disposa que la mesa de contractació ha d’estar presidida per un membre de 
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la corporació o un funcionari d’ella, i en formaran part, com a vocals, el secretari o, si 


escau, el titular de l’òrgan que tingui atribuïda la funció d’assessorament jurídic, i l’inter-


ventor, i també aquells altres que l’òrgan de contractació designi entre el personal fun-


cionari de carrera o personal laboral al servei de la corporació, o membre electes d’ella, 


sense que el seu número, en total, sigui inferior a tres. També disposa que un funcionari de 


la corporació haurà d’actuar com a secretari de la mesa. 


 


Segons els plecs de condicions administratives particulars dels expedients 2, 3 i 4, 


aprovats per la Junta de Govern Local, les meses de contractació estaran presidides per la 


tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals i en formaran part un regidor de l’equip 


de govern, un regidor membre d’un grup municipal de l’oposició, l’interventor municipal i el 


director o directora de l’Assessoria Jurídica. Les funcions de secretari de la Mesa les durà 


a terme el funcionari llicenciat en dret que hagi estat designat a aquest efecte. 


 


Les meses de contractació dels tres expedients esmentats, segons les respectives actes 


de constitució, estaven formades per la tinenta d’Alcaldia d’Hisenda i Recursos Generals 


com a presidenta; com a vocals, una regidora de l’equip de govern, la qual excusa la seva 


assistència, una regidora membre d’un grup municipal de l’oposició, la qual excusa la seva 


assistència la responsable de la Unitat Fiscal de la Intervenció General, per delegació de 


l’Interventor General; i una funcionària de l’Assessoria Jurídica. La persona titular de l’òrgan 


que té atribuïda la funció d’assessorament jurídic actuava com a secretari.  


 


En relació amb tot el que s’ha exposat cal efectuar algunes consideracions. 


 


Si una persona designada membre d’una mesa de contractació no pot dur a terme les 


funcions que li han estat encomanades, l’òrgan de contractació ha de fer una nova desig-


nació. L’òrgan de contractació, si considera que és procedent, per evitar recórrer a noves 


designacions de caràcter incidental, pot nomenar suplents, en previsió que les funcions 


del president o dels restants membres, no puguin ser exercides pels titulars designats. 


 


També la delegació o substitució feta pels titulars d’una mesa de contractació a favor 


d’altres persones no previstes per l’òrgan de contractació va en contra del principi de 


competència de qui, legalment, ha de designar els membres de la mesa. 


 


Per últim, el director o directora de l’Assessoria Jurídica, que és a qui li correspondria as-


sistir a la mesa de contractació com a vocal, no pot assistir-hi com a secretari. 


b) Publicitat dels criteris de valoració de les ofertes 


 


L’apartat 5 de l’article 150 del TRLCSP disposa que els criteris de valoració de les ofertes 


escollits i la seva ponderació s’hauran d’indicar en l’anunci de licitació, en cas que la 


licitació s’hagi de publicar. 


 


En l’expedient 2, d’acord amb els plecs de condicions administratives particulars, es 


fixaven com a criteris de valoració de les ofertes, l’oferta econòmica, fins a un màxim de 
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vint punts; l’organització del contracte, fins a un màxim de vuit punts; i les millores en el 


cost de les actuacions per treballs fora de l’horari laboral, fins a un màxim de dos punts. 


 


D’acord amb l’apartat 1 de l’article 142 del TRLCSP, l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llo-


bregat va publicar la convocatòria de les licitacions en el Diari Oficial de la Generalitat de 


Catalunya 6290, del 10 de gener del 2013 i en el Butlletí Oficial de la Província del 15 de 


gener del 2013. 


 


S’ha pogut contrastar que en cap dels dos anuncis de publicació de les convocatòries de 


les licitacions es van incloure indicacions dels criteris de valoració de les ofertes escollits i 


la seva ponderació. 


c) Procediment negociat 


 


Els expedients 3 i 4 van ser licitats mitjançant un procediment de contractació negociat. 


L’apartat 1 de l’article 169 del TRLCSP disposa que en el procediment negociat l’adju-


dicació ha de recaure en el licitador justificadament escollit per l’òrgan de contractació, 


després de fer consultes amb diversos candidats i negociar les condicions del contracte 


amb un d’ells o diversos.  


 


Així mateix, l’apartat 4 de l’article 178 disposa que els òrgans de contractació han de 


negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als 


requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l’anunci de lici-


tació, si escau, amb la finalitat d’identificar l’oferta econòmicament més avantatjosa. 


 


S’ha constatat que en cap dels dos expedients esmentats s’acredita l’existència del procés 


de negociació de les condicions del contracte.  


d) Anunci de formalització de contracte 


 


L’apartat 2 de l’article 154 del TRLCSP disposa que quan la quantia d’un contracte sigui 


igual o superior a 100.000 €, se n’haurà de publicar en el Diari Oficial de la Generalitat de 


Catalunya o en el Butlletí Oficial de la Província un anunci de la formalització, en un termini 


no superior a quaranta vuit dies a comptar des de la data de formalització. 


 


En els expedients 3 i 4 s’ha verificat que no s’ha publicat l’esmentat anunci de formalització 


dels contractes. 


 


 


2.1.2. Contractes de gestió de serveis públics 


S’ha fiscalitzat un contracte que representa el 100% dels expedients de contractes de 


gestió de serveis públic i de l’import total adjudicat. En el quadre següent se’n mostren les 


principals característiques: 
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Quadre 5. Contractes de gestió de serveis públics 


Referència 


Sindicatura 


Número 


d’expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


licitat 


Import 


adjudicat 


1 42 Obert Gestió Poliesportiu Municipal 


Santa Eulàlia 


Agrupació Esportiva 


Santa Eulàlia 


825.694 804.048 


Total 825.694 804.048 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


De la fiscalització de l’expedient de contracte de gestió de serveis públics seleccionat es 


fan les observacions següents: 


 


a) Constitució de les meses de contractació 


 


La constitució de la mesa de contractació d’aquest expedient fiscalitzat no s’ajusta pel que 


fa a la seva composició al que disposen els plecs de clàusules administratives particulars 


(vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


 


b) Tramesa de contractes a la Sindicatura de Comptes 


 


L’apartat 1 de l’article 29 del TRLCSP disposa que dins dels tres mesos següents a la for-


malització d’un contracte de gestió de serveis la quantia del qual excedeixi de 600.000 €, 


s’ha d’enviar a la Sindicatura de Comptes una còpia certificada del document de la forma-


lització i un extracte de l’expedient de què deriva el contracte. 


 


En el cas de l’expedient fiscalitzat, la data de signatura del contracte va ser el dia 1 de 


juliol de 2013, i la tramesa a la Sindicatura de Comptes es va fer en data 8 de novembre de 


2013. Per tant es va excedir el termini màxim de tres mesos per fer-la. 


c) Anunci de formalització del contracte 


 


L’apartat 2 de l’article 154 del TRLCSP estableix que quan la quantia d’un contracte sigui 


igual o superior a 100.000 € o, en el cas de contractes de gestió de serveis públics, quan 


el pressupost de despeses de primer establiment sigui igual o superior a aquest import o el 


seu termini de durada excedeixi de cinc anys, s’haurà de publicar un anunci de la seva for-


malització, en un termini no superior a quaranta vuit dies a comptar des de la data de la 


formalització. 


 


Pel que fa a l’expedient fiscalitzat, la formalització del contracte es va fer el dia 1 de juliol 


del 2013, i la seva publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya és del dia 25 


de setembre del 2013. Així, doncs, es va excedir el termini fixat de quaranta vuit dies per 


publicar-la. 
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2.1.3. Contractes de subministrament 


S’han fiscalitzat onze contractes de subministrament que representen el 34,38% dels expe-


dients de contractes de subministrament i el 81,04% de l’import total adjudicat, les prin-


cipals característiques dels quals es mostren en el quadre següent: 


 


Quadre 6. Contractes de subministrament 


Referència 


Sindicatura 


Número 


d’expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


licitat 


Import 


adjudicat 


1 1 Obert Arrendament de desfibril·ladors semiauto-


màtics i formació del personal del seu ús 


per a les instal·lacions esportives de la Re-


gidoria d’Esports i Joventut 


Caryosa 


Hygienic 


Solutions, SL 


245.461 166.855 


2 2 Obert Subministrament i distribució dels àpats als 


menjadors dels casals municipals de gent 


gran i de menjar a domicili. Lot 1 


Roca Gon-


zález, SL 


300.000 244.210 


3 2 Obert Subministrament i distribució dels àpats als 


menjadors dels casals municipals de gent 


gran i de menjar a domicili. Lot 2 


Endemar, SL 333.975 257.763 


4 4 Obert Arrendament i manteniment de sistemes di-


gitalitzats per al tractament de documents 


connectats a la xarxa informàtica per a dife-


rents àrees de l’Ajuntament 


Sistemes de 


l’Hospitalet i 


del Baix Llo-


bregat, SA 


457.629 398.660 


5 6 Obert Subministrament de diferents elements 


d’uniformitat per a la Guàrdia Urbana. Lot 2: 


diverses peces de vestuari 


Sagrés, SL 105.000 105.000 


6 11 Obert Subministrament, instal·lació i posada en 


marxa de l’equipament audiovisual i multi-


mèdia al centre municipal Torre Barrina 


Vitel, SA 220.220 201.482 


7 15 Negociat 


sense 


publicitat 


Subministrament d’un servidor i equips 


d’emmagatzematge de dades per al Servei 


d’Informàtic i Noves Tecnologies de la Infor-


mació i la Comunicació 


Informàtica i 


Comunicacions 


Tarragona, SA 


24.999 24.960 


8 18 Negociat 


sense 


publicitat 


Subministrament d’ordinadors personals i 


altres elements informàtics per al nou equi-


pament del carrer Doctor Martí i Julià (antic 


Cinema Romero) 


Informàtica i 


Comunicacions 


Tarragona, SA 


26.620 26.616 


9 19 Obert Subministrament d’energia elèctrica per als 


punts de consum de l’Ajuntament de l’Hos-


pitalet de Llobregat 


Unión Fenosa 


Comercial, SL 


5.065.058 5.065.058 


10 20 Negociat 


sense 


publicitat 


Subministrament de les llicències d’ús del 


programari IBM necessari per a les aplica-


cions de l’ordinador central 


International 


Business 


Machines, SA 


374.779 370.217 


11 25 Obert Subministrament i instal·lació de mobiliari i 


complements per a l’equipament municipal 


de lleure infantil i juvenil Cinema Romero, al 


carrer Doctor Martí Julià, 91 de l’Hospitalet 


de Llobregat 


S&T 96, SL 154.371 154.371 


Total 7.308.112 7.015.192 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
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Del treball fet sobre la mostra d’expedients de contractes de subministrament selecciona-


da es fan les observacions següents: 


 


a) Motivació de la contractació 


 


L’apartat 1 de l’article 22 del TRLCSP disposa que la naturalesa i l’extensió de les neces-


sitats que es pretenen cobrir mitjançant un contracte, i també la idoneïtat del seu objecte i 


contingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, i se n’ha de deixar cons-


tància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 


adjudicació. 


 


L’apartat 1 de l’article 109 del TRLCSP estableix que la subscripció de contractes per part 


de les administracions públiques requereix que prèviament es trameti l’expedient corres-


ponent. L’expedient l’ha d’iniciar l’òrgan de contractació amb la motivació de la necessitat 


del contracte. 


 


Excepte en els expedients 2 i 3, en la resta d’expedients revisats s’ha comprovat que entre 


la documentació preparatòria dels contractes no consta cap informe que motivi la ne-


cessitat de les contractacions licitades. 


 


b) Constitució de les meses de contractació 


 


La composició de les meses de contractació de tots els expedients de contractació de 


subministrament revisats no s’ajusta al que disposen els diferents plecs de clàusules admi-


nistratives particulars (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


 


c) Procediment negociat 


 


Els expedients 7, 8 i 10 han estat licitats mitjançant procediments d’adjudicació negociats 


sense publicitat. L’apartat 4 de l’article 178 disposa que els òrgans de contractació han 


de negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat per adaptar-les als 


requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en l ’anunci de 


licitació.  


 


En aquests expedients, l’òrgan de contractació no ha dut a terme cap tipus de negociació 


amb els licitadors en relació amb les ofertes presentades. No n’hi ha cap evidència do-


cumental en els expedients revisats de la negociació duta a terme entre els òrgans de 


contractació i els licitadors. 
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d) Criteris de valoració de les ofertes 


 


L’apartat 5 de l’article 150 del TRLCSP disposa que els criteris de valoració de les ofer-


tes i la seva ponderació s’han d’indicar en l’anunci de licitació, quan aquest s’hagi de 


publicar.  


En els expedients 1, 4, 7 i 8, a més del preu, s’estableixen altres criteris de valoració. 


Aquests criteris i la seva ponderació no consten en els respectius anuncis de licitació. 


 


e) Puntuació d’altres criteris de valoració diferents del preu 


 


En els expedients 7 i 8, a més del preu, s’estableix també com a criteri de valoració el 


concepte “possibles millores”. 


 


En el cas de l’expedient 7, els plecs de clàusules administratives particulars valoren les 


millores de 0 a 5 punts, sense atribuir a cadascun dels aspectes assenyalats –carac-


terístiques tècniques, millores en relació amb la resta d’instal·lacions informàtiques, millores 


de garantia i altres millores– cap puntuació concreta ni cap ponderació. El mateix succeeix 


en l’expedient 8. Els plecs de clàusules administratives particulars valoren les millores de 0 


a 5 punts i a cadascun dels aspectes integrants de les millores no assigna cap puntuació 


concreta ni cap ponderació.  


 


f) Termini d’adjudicació dels contractes 


 


L’apartat 1 de l’article 161 del TRLCSP disposa que quan l’únic criteri a considerar per 


seleccionar l’adjudicatari del contracte sigui el preu, l’adjudicació s’haurà de fer en el 


termini màxim de quinze dies a comptar des del següent al d ’obertura de les propo-


sicions.  


 


En els expedients 2, 3, 9, 10 i 11, en els quals l’únic criteri per seleccionar l’adjudicatari és 


el preu, les adjudicacions han excedit el termini màxim de quinze dies comptadors des del 


dia següent al d’obertura de les proposicions.  


 


 


2.1.4. Contractes de serveis 


S’han fiscalitzat disset contractes de serveis que representen el 34% dels expedients de 


contractes de serveis i el 77,79% de l’import total adjudicat, les principals característiques 


dels quals es mostren en el quadre següent: 
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Quadre 7. Contractes de serveis 


Referència 


Sindicatura 


Número 


d’expedient 


Procediment 


d’adjudicació Objecte 


Empresa 


adjudicatària 


Import 


licitat 


Import 


adjudicat 


1 7 Negociat 


sense 


publicitat 


Servei d’assessorament i assistència tèc-


nica al Servei del Programa de Coopera-


ció i Solidaritat 


Fundació Solida-


ritat, UB 


56.200 56.200 


2 9 Negociat 


sense 


publicitat 


Servei Joves x Joves Gedi, Gestió i 


Disseny, SCCL 


23.000 22.874 


3 15 Obert Prestació de servei de funcionament del 


Centre residencial d’estada limitada Els 


Alps 


Suara Serveis, 


SCCL 


1.962.998 1.954.043 


4 19 Obert Programa d’activitats en l’àmbit de la for-


mació en arts escèniques per a l’Escola 


de la Música Centre de les Arts 


Towanda 


Dreams, SL 


115.600 114.600 


5 28 Negociat 


amb 


publicitat 


Servei de suport al desenvolupament d’a-


plicacions informàtiques de l’Ajuntament 


Tecnocom Tele-


comunicaciones y 


Energía, SA 


70.000 62.000 


6 39 Negociat 


sense 


publicitat 


Disseny artístic, construcció i cerimònia de 


protocol de rebuda Cavalcada de Reis 


2014 


Serveis de l’Es-


pectacle Focus, 


SA 


60.000 60.000 


7 41 Obert Neteja dels centres docents La Bruixa Nete-


ges Generals i 


Manteniments, SL 


2.246.055 2.159.806 


8 45 Obert Servei de manteniment de l’ordinador cen-


tral i els equips d’emmagatzematge de la 


xarxa de dades de l’Ajuntament 


International Busi-


ness Machines, 


SA 


150.000 133.000 


9 48 Obert Servei de vigilància de la salut de l’Ajunta-


ment de l’Hospitalet de Llobregat 


Sociedad de Pre-


vención Asepeyo, 


SL 


80.000 80.000 


10 49 Obert Servei de suport a l’acolliment en família 


extensa 


Drecera, SCCL 144.000 143.800 


11 52 Obert Desratització, desinfecció i desinsectació 


pel servei de control de plagues (DDD) 


Sistemas de Ges-


tión Ambiental, SL 


162.560 143.247 


12 53 Negociat 


sense 


publicitat 


Missatgeria per al préstec interbibliotecari 


de les biblioteques de l’Hospitalet de 


Llobregat 


Dispublis, SL 18.512 18.512 


13 62 Negociat 


sense 


publicitat 


Serveis de disseny gràfic de material co-


municacional i publicitari dels centres 


esportius de gestió directa de l’Hospitalet 


de Llobregat 


Veus – Veus, SL 36.300 34.848 


14 65 Negociat 


amb 


publicitat 


Manteniment i reparació de vehicles, turis-


mes i furgons de la Guàrdia Urbana 


Morales y 


Marcillas, SL 


60.000 60.000 


15 68 Obert Serveis de publicitat exterior Nivell Publicitari 


Digital, SL 


193.600 193.600 


16 69 Negociat 


amb 


publicitat 


Recollida, captura, trasllat, assistència, 


acollida i adopció d’animals a la ciutat de 


l’Hospitalet de Llobregat 


Associació 


Olescan 


72.909 65.340 


17 70 Obert Servei de transport en autocar per ales 


activitats de la Regidoria d’Esports i Jo-


ventut 


Autocares 


Nevada, SL 


104.060 94.600 


Total 5.555.794 5.396.470 


Imports en euros, IVA inclòs. 


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 
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Del treball fet sobre la mostra d’expedients de contractes de serveis seleccionada es fan 


les observacions següents: 


 


a) Motivació de la contractació 


 


L’apartat 1 de l’article 22 del TRLCSP disposa que la naturalesa i l’extensió de les neces-


sitats que es pretenen cobrir mitjançant un contracte, i la idoneïtat del seu objecte i con-


tingut per satisfer-les, han de ser determinades amb precisió, i se n’ha de deixar cons-


tància en la documentació preparatòria, abans d’iniciar el procediment encaminat a la seva 


adjudicació. 


 


L’apartat 1 de l’article 109 del TRLCSP ordena que la formalització de contractes per part 


de les administracions públiques requereix que prèviament s’hagi tramitat el corresponent 


expedient. Aquest expedient l’ha d’iniciar l’òrgan de contractació amb la motivació de la 


necessitat del contracte. 


 


En l’expedient número 9 s’ha comprovat que entre la documentació preparatòria del 


contracte no existeix cap informe motivant la necessitat de la contractació licitada. 


 


b) Constitució de les meses de contractació 


 


La composició de la mesa de contractació de tots els expedients de contractació de ser-


veis fiscalitzats no s’ajusta al que disposen els plecs de clàusules administratives parti-


culars (vegeu l’observació a de l’apartat 2.1.1). 


 


c) Procediment negociat 


 


Els expedients 1, 2, 5, 6, 12, 13, 14 i 16 han estat licitats mitjançant procediments d’adju-


dicació negociats. L’apartat 4 de l’article 178 del TRLCSP ordena que els òrgans de 


contractació han de negociar amb els licitadors les ofertes que aquests hagin presentat 


per adaptar-les als requisits indicats en el plec de clàusules administratives particulars i en 


l’anunci de licitació.  


 


S’ha constatat que en cap dels expedients esmentats s’acredita l’existència del procés de 


negociació de les condicions del contracte.  


 


d) Tramesa dels contractes a la Sindicatura de Comptes 


 


L’apartat 1 de l’article de l’article 29 del TRLCSP disposa que en el termini de tres mesos a 


comptar des de la formalització dels contractes, els contractes de serveis que excedeixin 


de 150.000 € s’han de trametre a la Sindicatura de Comptes. 
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El contracte corresponent a l’expedient 3 es va formalitzar el dia 24 d’octubre del 2013 i es 


va trametre a la Sindicatura el dia 30 de juny del 2014. En aquest cas es va excedir el 


termini de tres mesos fixat per a la seva tramesa. 


 


e) Proposició d’ofertes desproporcionades 


 


L’apartat 3 de l’article 152 del TRLCSP assenyala que quan s’identifiqui una proposició que 


pugui ser considerada desproporcionada o anormal, caldrà donar audiència al licitador 


que l’hagi presentat perquè justifiqui la valoració de l’oferta i en precisi les condicions. 


 


En l’expedient 17 l’oferta econòmica presentada per l’empresa licitadora que va resultar 


adjudicatària s’hauria d’haver considerat com una proposició anormal en relació amb la 


resta d’ofertes econòmiques presentades. No es va donar audiència al licitador perquè 


justifiqués la valoració de l’oferta. La Regidoria d’Esports i Joventut de l’Ajuntament de 


l’Hospitalet de Llobregat va redactar un informe en el qual justificava directament l’oferta 


presentada per l’empresa adjudicatària.  


 


 


 CONTRACTES MENORS 2.2.


Segons l’apartat 3 de l’article 138 del TRLCSP són contractes menors aquells d’import 


inferior a 50.000 €, quan es tracti de contractes d’obres, o inferiors a 18.000 €, quan es 


tracti d’altres contractes. En relació amb això, l’apartat 1 de l’article 111 del TRLCSP dis-


posa que en els contractes menors, la tramitació de l’expedient només ha d’exigir l’apro-


vació de la despesa i la incorporació de la factura corresponent. En el cas del contracte 


menor d’obres, s’hi ha d’afegir el pressupost de les obres. 


 


L’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat té establert un procediment per als contractes 


menors d’import superior a 6.000 € i fins a 50.000 €, quan es tracti de contractes menors 


d’obres, i fins a 18.000 €, quan es tracti d’altres contractes.  


 


En l’exercici fiscalitzat, l’inici de l’expedient de despesa es feia mitjançant un document de 


retenció de crèdit, que s’acompanyava del contracte degudament signat i dels plecs de 


condicions economicoadministratives i tècniques particulars, amb l’informe preceptiu de la 


Secretaria i de la Intervenció General. En cas d’haver de dipositar fiança, també s’hi adjun-


tava la justificació del seu ingrés. Finalment, també s’hi incorporava la factura corres-


ponent, la qual havia d’estar conformada en preus i quantitats. 


 


D’acord amb la informació rebuda del Servei de Comptabilitat de l’Ajuntament de l’Hos-


pitalet de Llobregat, durant l’any 2013 es van tramitar 127 contractes menors de serveis i 


subministraments per 1.868.553 €. 
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2.2.1. Contractes menors fiscalitzats 


S’han fiscalitzat catorze contractes menors per 223.801 €, que representen l’11% dels 


expedients de contractes menors i el 12% de l’import total adjudicat. S’ha seleccionat una 


mostra de contractes que han estat adjudicats a una mateixa empresa i contractes amb 


imports propers als límits de contractes menors fets als mateixos adjudicataris. En el 


quadre següent es mostren els expedients de contractes menors seleccionats: 


 
Quadre 8. Contractes menors fiscalitzats 


Referència 


Sindicatura Objecte del contracte Adjudicatari 


Data de com-


promís de la 


despesa 


Data de reco-


neixement de 


l’obligació Import 


1 Servei manipulació distribució trameses Dispublis, SL 04.02.2013 04.03.2013 21.780 


2 Subministrament reprografia Service Point, SA 04.02.2013 03.04.2013 21.779 


3 Subministrament papereria personalitzada Service Point, SA 04.02.2013 03.04.2013 21.779 


4 Servei de missatgeria trameses actes Dispublis, SL 11.02.2013 03.05.2013 12.100 


5 Servei programa XIC CC Collblanc Calaix de Cultura, SL 19.03.2013 03.05.2013 12.705 


6 Servei tallers i seminaris CC Santa Eulàlia Calaix de Cultura, SL 03.05.2013 03.06.2013 15.000 


7 Servei manteniment programari VMWARE ICOT, SA 11.07.2013 24.07.2013 20.206 


8 Subministrament llicències programari OFFICE ICOT, SA 26.07.2013 26.07.2013 21.431 


9 Servei manteniment programari SYMANTEC ICOT, SA 26.07.2013 01.10.2013 9.822 


10 Servei manipulació distribució trameses Dispublis, SL 26.07.2013 06.11.2013 7.260 


11 Servei mantenim. programari antivirus Trend Micro Microsistemes, SA 06.09.2013 13.09.2013 13.037 


12 Servei manteniment programari IBM DB2 Microsistemes, SA 13.09.2013 31.12.2013 20.902 


13 Exàmens urològics GESEME Assistencial, SL 08.11.2013 31.12.2013 8.000 


14 Exàmens ginecològics GESEME Assistencial, SL 08.11.2013 31.12.2013 18.000 


Total 223.801 


Imports en euros, IVA inclòs. Els contractes 13 i 14 estan exempts d’IVA.  


Font: Elaboració pròpia a partir de la documentació lliurada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


El conjunt dels contractes menors analitzats, excepte els contractes 5 i 6, o bé responen a 


l’adquisició de béns o serveis que es requereixen repetidament, en resposta a necessitats 


de caràcter recurrent o periòdic, o són comandes de característiques similars. L’Ajunta-


ment hauria d’haver previst aquestes necessitats i contractar-les, en cada cas, de forma 


conjunta o agrupada, d’acord amb els procediments previstos en la normativa de con-


tractes.2 


 


 


2. L’informe 14/2014, del 22 de juliol, de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de 


Catalunya, conclou que la subscripció de contractes menors successius per a l’adquisició de béns o serveis 


que es requereixen repetidament, per respondre a necessitats de caràcter recurrent, periòdic o permanent, pot 


no ser el mecanisme més adequat i més conforme amb la normativa en matèria de contractació pública per 


cobrir aquest tipus de necessitats i, fins i tot, pot arribar a ser contrari a aquella normativa, segons les cir-


cumstàncies concurrents en cada cas. 
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3. CONCLUSIONS 


A partir de l’objecte, l’abast i la metodologia utilitzada, detallats en l’apartat 1.1 d’aquest 


informe, en l’apartat 3.1 es resumeixen les principals observacions respecte al compliment 


de legalitat que es deriven de la fiscalització efectuada. 


 


Aquest treball de fiscalització té un caràcter limitat, atès que no és una fiscalització com-


pleta i, per tant, les conclusions no es poden utilitzar fora del context que conformen 


l’objecte i l’abast del treball, exposats en l’apartat 1.1.1, ni extrapolar-se a la resta de l’acti-


vitat desenvolupada per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat. 


 


 


 OBSERVACIONS 3.1.


A continuació es detallen les observacions més significatives que s’han posat de manifest 


durant el treball de fiscalització sobre aspectes de la contractació administrativa de l’Ajun-


tament de l’Hospitalet de Llobregat corresponent a l’exercici 2013 que, si escau, caldria 


esmenar. 


 


En relació amb les fases prèvies a l’adjudicació 


1. S’ha comprovat que en diversos expedients de contractes de subministrament i en un 


expedient de serveis fiscalitzats no hi ha els informes que motivin la necessitat de les 


contractacions licitades (vegeu els apartats 2.1.3 i 2.1.4). 


 


2. En diversos expedients de contractació d’obres i de subministrament fiscalitzats, en els 


quals era preceptiva la publicació de les licitacions, en els anuncis corresponents no 


s’han inclòs els criteris de valoració de les ofertes i les seves ponderacions (vegeu els 


apartats 2.1.1 i 2.1.3). 


 


3. En tots els expedients de contractació fiscalitzats s’ha verificat que la constitució de les 


meses de contractació no s’ha fet d’acord amb la composició dels membres que els 


diferents plecs de condicions administratives particulars establien (vegeu els apartats 


2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 i 2.1.4). 


 


4. En dos expedients de contractació de subministrament fiscalitzats en els quals com a 


criteri de valoració, a més del preu, s’establia la possibilitat de presentar millores, 


aquestes millores no han estat puntuades de manera concreta ni ponderades en els 


plecs de clàusules administratives (vegeu l’apartat 2.1.3).3 


 


 


3. S’ha fet una correcció al text d’aquesta observació, que no havia recollit correctament el contingut de 


l’apartat 2.1.3. 
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5. En cap dels expedients de contractació d’obres, de subministrament i de serveis 


fiscalitzats que han estat licitats mitjançant procediments negociats no s’ha acreditat 


l’existència d’un procés de negociació de les condicions dels contractes (vegeu els 


apartats 2.1.1, 2.1.3 i 2.1.4). 


 


En relació amb les fases corresponents a l’adjudicació i posteriors 


6. En diversos expedients de contractació de subministrament fiscalitzats en els quals 


l’únic criteri per seleccionar a l’adjudicatari era el preu, les adjudicacions han excedit el 


termini màxim de quinze dies, comptadors des del dia següent al d’obertura de les 


proposicions (vegeu l’apartat 2.1.3). 


 


7. En un expedient de contractació de serveis fiscalitzat, l’oferta econòmica presentada 


per l’empresa licitadora que va resultar adjudicatària era una proposició anormal en 


relació amb la resta d’ofertes i es va adjudicar sense donar audiència al licitador per tal 


que justifiqués la valoració de l’oferta presentada. La justificació de la valoració de 


l’oferta va ser feta pels propis serveis tècnics de l’Ajuntament (vegeu l’apartat 2.1.4). 


 


8. En dos expedients de contractes d’obres i en un de gestió de serveis públics fisca-


litzats s’ha verificat que o bé no es va publicar l’anunci de formalització dels respectius 


contractes, o bé es va excedir el termini fixat per la normativa per fer-ho (vegeu els 


apartats 2.1.1 i 2.1.2). 


 


9. En l’expedient de contractació de gestió de serveis públics i en un de serveis dels 


fiscalitzats l’import dels quals superava els llindars fixats per la normativa aplicable per 


la tramesa a la Sindicatura de Comptes, s’ha verificat que es va excedir el termini de 


tres mesos per a l’enviament d’una còpia certificada del document en el qual es va 


formalitzar el contracte i un extracte de l’expedient de què es derivava (vegeu els 


apartats 2.1.2 i 2.1.4). 


 


En relació amb els contractes menors 


10. Dotze dels contractes menors fiscalitzats o bé responen a l’adquisició de béns o 


serveis que es requereixen repetidament o es tracta de comandes de característiques 


similars (vegeu l’apartat 2.2.1). 


 


 


 


4. TRÀMIT D’AL·LEGACIONS 


D’acord amb la normativa vigent, el projecte d’informe de fiscalització va ser tramès a 


l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat el 2 de novembre del 2015 per complir el tràmit 


d’al·legacions. 
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 AL·LEGACIONS REBUDES 4.1.


L’escrit d’al·legacions presentat per l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat a la Sin-


dicatura de Comptes es reprodueix literalment a continuació, excepte, per la seva extensió, 


els seus annexos, que estan dipositats en els arxius de la Sindicatura.  


 


 


SINDICATURA DE COMPTES DE CATALUNYA 


Av. Litoral 12-14 


08005 BARCELONA 


 


 


 


Assumpte: Projecte d’informe de fiscalització núm. 6/2014-E, corresponent a 


l’Ajuntament de l’Hospitalet, Contractació administrativa, Exercici 2013. 


 


En relació al resultat de la revisió tècnica del treball de fiscalització relatiu a l’Ajun-


tament de l’Hospitalet de Llobregat, Contractació, exercici 2013, dintre del termini 


conferit per l’art. 40 de la Llei 18/2010 de 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes de 


Catalunya, formulem les següents:  


 


AL·LEGACIONS: 


 


1. Manca d’informes que motivin la necessitat de contractar determinats serveis i 


subministraments.  


En algun cas pot no haver-se incorporat a l’expedient de contractació perquè el 


mateix obra als serveis pressupostaris, atès que per poder tramitar la retenció de 


crèdit es requereix l’informe justificatiu de la necessitat de contractar i la previsió del 


cost. Hem de manifestar que, en tot cas, existeix en tot expedient la provisió del tinent 


d’Alcalde ponent de l’Àrea gestora corresponent, que declara la necessitat de con-


tractar i que habitualment s’acompanya o fa referència a l’informe de necessitat.  


Tots els informes i les provisions existents als expedients objecte de fiscalització ja 


van ser remeses per còpia per correu electrònic a aquesta Sindicatura a través del 


vostre auditor.  


S’adjunten informes i provisions, referides amb el núm. 1. 


 


2. En els anuncis corresponents no s’han inclòs els criteris de valoració de les 


ofertes.  


En els anuncis de licitació sempre es fa remissió expressa als plecs de condicions 


quant als criteris de valoració, i tots els plecs es difonen i són accessibles a través 


del perfil de contractant, per el que són a disposició dels licitadors sense possibilitat 


de dubte. 


S’adjunten els referits anuncis, senyalats amb el núm. 2. 
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3. La constitució de les meses de contractació no s’ha fet d’acord amb la composició 


dels membres. 


L’òrgan de contractació va crear la Mesa Permanent de Contractació, d’aquest Ajun-


tament, i mitjançant resolució número 4801/2001, de data d’1 de juliol, va designar la 


composició de dita Mesa, tot això d’acord amb el disposat a l’article 295 de la Llei 


30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i a l’article 21 i següents del 


Real Decret 817/2009 de 8 de maig, de desenvolupament parcial d’aquesta llei. Dites 


resolucions son aplicables als expedients vigents a l’exercici 2013.  


En la referida resolució es preveu la possibilitat de delegar la Presidència i la subs-


titució del vocals components de la Mesa. Dita resolució es va fer pública mitjançant 


la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província i Diari Oficial de la Generalitat de 


Catalunya i en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament. 


En el cas de la Intervenció General, el Tinent d’alcalde d’Economia i Hisenda per 


decret núm. 3357/2008 de 20 de maig, establí, a proposta de l’Interventor general, el 


règim general de delegacions d’aquest per l’assistència a òrgans col·legiats en fun-


cionaris de la Intervenció, vigent per al període fiscalitzat per aquesta Sindicatura.  


El Ple municipal restà assabentat de l’esmentat decret en sessió de 23 de setembre 


de 2008.  


S’adjunta còpia de l’acord. 


 


Pel que fa al fet que el Director de l’Assessoria Jurídica sigui el Secretari de la Mesa 


de Contractació s’ha de dir que aquest ostenta la doble condició de cap de Serveis 


de Contractació, com així consta en el seu nomenament, que s’adjunta per còpia. Per 


tant, és en aquesta última condició que assisteix com a Secretari de la mesa, sense 


vot. En la Mesa, però, hi assisteix, per substitució (resolució número 4801/2001, de 


data d’1 de juliol), un vocal de l’Assessoria Jurídica, que és un lletrat/lletrada adscrit a 


dita Direcció.  


S’adjunten documents justificatius de les circumstàncies referides, senyalades amb el 


núm. 3. 


 


4. En dos expedients de contractació de subministraments, en els quals com a criteri 


de valoració, a més del preu, s’establia la possibilitat de presentar millores, aquestes 


millores no han estat puntuades de manera correcta ni tampoc han estat puntuades. 


En els dos expedients de referència, que són els números SU-15/2013 i SU-18/2013, 


s’han tingut en compte les millores, com així consta en els informes elevats a la Mesa 


de Contractació:  


- SU 15/2013: les millores han estat valorades amb 0 punts 


- SU-18/2013: les millores han estat valorades per cadascun dels licitadors, amb 1.7, 


1.55, 1,82 i 1.65 punts respectivament, com així es reflecteix a l’informe referit. 


S’adjunten per còpia els esmentats informes que fonamentaven la decisió de la Mesa 


de Contractació.  


S’adjunten documents justificatius de les circumstàncies referides, senyalades amb el 


núm. 4. 
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5. En els procediments negociats, no s’ha acreditat l’existència d’un procés de ne-


gociació. 


Quant als procediments negociats, s’ha de dir que la determinació del procediment 


en aquests expedients, ho són per raó de la quantia, i s’ha fet a l’empara del disposat 


als articles 155 d), 157 f) i 158 e), en relació a l’article 162.1 de la de la Llei 30/2007, 


de 30 d’octubre, de contractes del sector públic, no per cap altre dels supòsits de 


procediment negociat regulat a la mateixa llei, ja que les prestacions apareixen prou 


definides així com el preu màxim, pel que no hi ha elements en aquets contractes 


que siguin susceptibles de negociació. 


 


6. Expedients de subministraments fiscalitzats que l’únic criteri de selecció era el 


preu, les adjudicacions han excedit del termini màxim de quinze dies. 


Quant al fet que s’ultrapassi el termini de 15 dies per a adjudicar, aquest fet es deu a 


què d’acord amb el propi tràmit de l’expedient exigit per la llei, el licitador proposat 


adjudicatari disposi de 10 dies hàbils per constituir garantia, i el règim de sessions 


dels òrgans de govern, fa en molts casos impossible assolir l’adjudicació en l’esmen-


tat termini. 


 


7. En un expedient de contractació de serveis l’oferta econòmica presentada per em-


presa licitadora, era una proposició anormal en relació a la resta d’ofertes i es va ad-


judicar sense donar audiència al licitador perquè justifiqués la valoració de la oferta 


presentada.  


Quant a l’expedient en el que es fa referència a què una de les proposicions es va 


considerar anormal i no se li va donar audiència al licitador (17) (AS-70/2007), val a 


dir que això no es va produir perquè en cap moment es va plantejar l’exclusió del lici-


tador, sinó que es va sol·licitar als serveis tècnics que informessin si la proposició en 


qüestió podria ser anormal o desproporcionada. Es va informar que no ho era, per la 


qual cosa la Mesa ja va admetre la proposició i no es va plantejar l’exclusió. Si 


hagués estat així, s’hagués procedit de conformitat amb el que disposa l’art. 152 


TRLCSP.  


 


8. En dos expedients de contracte d’obres i en un de gestió de serveis públics o bé 


no es va publicar l’anunci de formalització dels respectius contractes o bé es va ex-


cedir del termini legalment establert per fer-ho. 


Els retards es van produir per acumulació de tasques, per el que aquestes irregu-


laritats van ser objecte de subsanació.  


 


9. Es va excedir el termini de tres mesos per a l’enviament de còpia certificada del 


document contractual i de l’extracte de l’expedient a la Sindicatura de Comptes. 


Quant al retard en la remissió d’informació a la Sindicatura de Comptes aquest es 


produeix per acumulació de tasques i es vetllarà per complir els terminis legalment 


establerts.  
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Per tot l’exposat, 


 


SOL·LICITEM 


 


Que es tingui per presentat aquest escrit, juntament amb la documentació que 


s’acompanya, i en la seva virtut es tinguin formulades les al·legacions al projecte 


d’informe de fiscalització núm. 6/2014-E, corresponent a l’Ajuntament de l’Hospitalet, 


Contractació administrativa, Exercici 2013 i siguin admeses per tal de ser incor-


porades a l’informe definitiu que aquesta Sindicatura sotmeti a l’aprovació del seu 


Ple.  


 


L’Hospitalet, a 17 de novembre de 2015 


 


Atentament,  


 


El tinent d’Alcaldia 


(P.D. de facultats D. 5530/2015 15 de juny) 


 


Sr. Manuel Brinquis Pérez. 


 


 


 TRACTAMENT DE LES AL·LEGACIONS 4.2.


Les al·legacions formulades han estat analitzades i valorades per la Sindicatura de 


Comptes. Excepte pel que fa a la correcció d’un error formal en la quarta observació, el 


text del projecte d’informe no s’ha alterat perquè s’entén que les al·legacions trameses són 


explicacions que confirmen la situació descrita inicialment o perquè no es comparteixen 


els judicis que s’hi exposen. 
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