
TAUL A DE CONT INGUT

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

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell sobre la monitorització i la notificació de les emissions 
de CO2 i el consum de combustible dels vehicles pesants nous
295-00162/11
Coneixement de la proposta 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del 
Parlament Europeu i del Consell sobre la defensa de la competència en el transport 
aeri i pel qual es deroga el Reglament (CE) 868/2004
295-00163/11
Coneixement de la proposta 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de directiva del Parla-
ment Europeu i del Consell relativa a la interoperabilitat dels sistemes de tele peatge 
de les carreteres i per la qual es facilita l’intercanvi transfronterer d’informació sobre 
l’impagament de cànons de carretera a la Unió
295-00164/11
Coneixement de la proposta 7

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual es modifiquen el Reglament (CE) 1071/2009 i 
el Reglament (CE) 1072/2009 per tal d’adaptar-los a l’evolució del sector
295-00165/11
Coneixement de la proposta 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de decisió del Con-
sell per la qual es modifica la Decisió 189/2014/UE del Consell, per la qual s’autorit-
za França a aplicar un tipus reduït de determinats impostos indirectes sobre el rom 
«tradicional» produït a Guadalupe, la Guaiana Francesa, Martinica i la Reunió, i per 
la qual es deroga la Decisió 2007/659/CE
295-00166/11
Coneixement de la proposta 8

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de reglament del Par-
lament Europeu i del Consell pel qual s’estableix el Programa europeu de desenvo-
lupament industrial en matèria de defensa amb l’objectiu de donar suport a la com-
petitivitat i la capacitat d’innovació de la indústria de la defensa de la Unió
295-00167/11
Coneixement de la proposta 8

2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia Pública de Cata-
lunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre la Llei 16/2014, d’acció exterior 
i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11
Rebuig 9
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3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes i continentals
200-00014/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes a l’articulat 10

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província de Tarragona 
en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11
Esmenes presentades 10

Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11
Esmenes presentades 11

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de Barcelona-Catalunya
250-01037/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la urbanització Mas del 
Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3 de rodalia entre 
Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 11

Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de la línia entre Reus 
i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al Corredor Mediterrani
250-01042/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió de les zones 
urbanes
250-01044/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions ginecològiques i obstè-
triques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 12

Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco romana
250-01047/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP El Castell, de Cas-
telldefels
250-01048/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació del barri de 
Sant Roc de Badalona
250-01049/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència pediàtrica de vint-i-
quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13



BOPC 449
26 de juny de 2017

Taula de contingut 3

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11
Pròrroga del termini de presentació d’esmenes 13

3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00185/11
Presentació: GP SOC 14

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00186/11
Presentació: GP CUP-CC 14

Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats
300-00187/11
Presentació: GP Cs 14

Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00188/11
Presentació: GP SOC 15

Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus
300-00189/11
Presentació: GP PPC 15

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran
300-00190/11
Presentació: GP CSP 15

4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre l’esborrany de la Llei de transitorietat jurídica
354-00171/11
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller d’Interior sobre l’activació del Penta a conseqüència d’un incident que 
es va produir a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00173/11
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i Sostenibilitat amb 
el conseller d’Empresa i Coneixement sobre l’activació del Penta a conseqüència 
d’un incident que es va produir a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00174/11
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb la conse-
llera de la Presidència sobre la renúncia de la representació legal del Consorci del 
Palau de la Música Catalana a personar-se com a acusació en el cas Palau
354-00179/11
Sol·licitud i tramitació 16

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Ter-
ritori i Sostenibilitat sobre la previsió d’implantar una taxa per a substituir els peat-
ges de les autopistes
354-00180/11
Acord sobre la sol·licitud 17

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les 
fundacions del tercer sector social que paguen lloguers desorbitats a empreses 
participades per elles mateixes
354-00182/11
Acord sobre la sol·licitud 17
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4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Luis María Linde de Castro, governador del Banc 
d’Espanya, davant la Comissió d’Economia i Hisenda perquè doni explicacions so-
bre la condonació de gairebé 40.000 milions d’euros a les entitats financeres res-
catades a partir del 2012
356-00707/11
Sol·licitud 17

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la consellera de 
Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions relatives a les fundacions 
del tercer sector social que paguen lloguers excessius a empreses participades 
per elles mateixes
355-00080/11
Acord de tenir la sessió informativa 17

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de Territori i Sos-
tenibilitat sobre la previsió d’implantar una taxa per a substituir els peatges de les 
autopistes
355-00081/11
Acord de tenir la sessió informativa 18

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i 
d’altres persones

Compareixença en ponència de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en vot electrònic de 
l’empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrò-
nica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00378/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de dret constitucional 
de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació al Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00380/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Joan Manel Gómez, coordinador del Pla d’acció de 
la Generalitat per a implementar el vot electrònic dels catalans residents a l’estran-
ger, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00381/11
Substanciació 18

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en ciències políti-
ques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00387/11
Substanciació 19

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències polítiques, amb 
relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als catalans i 
catalanes residents a l’estranger
353-00389/11
Substanciació 19

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en representació d’Es-
cons en Blanc, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació electrònica 
per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00392/11
Substanciació 19

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, catedràtic de cièn-
cies polítiques de la Universitat Autònoma de Madrid, amb relació a la Proposició 
de llei electoral
353-00406/11
Decaïment 19
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Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de ciències políti-
ques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la Proposició de llei electoral 
de Catalunya
353-00407/11
Decaïment 20

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00408/11
Decaïment 20

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, professor de ciències políti-
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00409/11
Decaïment 20

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor de ciències políti-
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00410/11
Substanciació 20

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00411/11
Decaïment 20

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor de ciències polítiques, 
amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00412/11
Substanciació 21

Compareixença en ponència de Clara Riba, professora de ciències polítiques, amb 
relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00413/11
Decaïment 21

Compareixença en ponència de Joan Font Fábregas, professor de ciències políti-
ques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00414/11
Decaïment 21

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, representant d’Escons 
en Blanc, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00415/11
Substanciació 21

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, representant de l’associació Acció 
per la Democràcia, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00416/11
Decaïment 21

Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre d’Atenció i Gestió 
de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant la Comissió d’Interior per a informar 
sobre la situació del personal laboral d’aquest servei
357-00458/11
Substanciació 22

Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema d’Emergències Mèdi-
ques, davant la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació laboral dels tre-
balladors del servei d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
357-00459/11
Substanciació 22

Compareixença d’una representació de la Fundació BarcelonActua davant la Co-
missió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la tasca que duu a terme 
aquesta fundació i sobre els problemes que intenten abordar mitjançant el projecte 
«Beques BAC»
357-00466/11
Substanciació 22

Compareixença de la directora general de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adop-
ció davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre els acolliments 
i les adopcions a Catalunya
357-00468/11
Substanciació 22
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38
Convocada per al 28 de juny de 2017 23

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 de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la 
Presidència
330-00065/11
Presentació: president de la Generalitat 24

Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
al vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda
330-00066/11
Presentació: president de la Generalitat 25

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Resolució del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya de deses-
timació del recurs especial de revisió de decisions en matèria de contractació interpo-
sat contra l’adjudicació de la contractació dels serveis de manteniment del sistema de 
conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres 
sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament
690-00001/11
Resolució del recurs especial de revisió de decisions en matèria de contractació 25
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1. Tramitacions closes amb text aprovat o closes en la formulació

1.40. Acords amb relació a les institucions de la Unió Europea

1.40.03. Coneixements de les propostes

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la monitorització 
i la notificació de les emissions de CO2 i el consum de combustible 
dels vehicles pesants nous
295-00162/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell sobre la defensa de la 
competència en el transport aeri i pel qual es deroga el Reglament 
(CE) 868/2004
295-00163/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta 
de directiva del Parlament Europeu i del Consell relativa a la 
interoperabilitat dels sistemes de telepeatge de les carreteres i 
per la qual es facilita l’intercanvi transfronterer d’informació sobre 
l’impagament de cànons de carretera a la Unió
295-00164/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, 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 pel qual es modifiquen 
el Reglament (CE) 1071/2009 i el Reglament (CE) 1072/2009 per tal 
d’adaptar-los a l’evolució del sector
295-00165/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
decisió del Consell per la qual es modifica la Decisió 189/2014/UE 
del Consell, per la qual s’autoritza França a aplicar un tipus reduït de 
determinats impostos indirectes sobre el rom «tradicional» produït a 
Guadalupe, la Guaiana Francesa, Martinica i la Reunió, i per la qual 
es deroga la Decisió 2007/659/CE
295-00166/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.

Control del principi de subsidiarietat amb relació a la Proposta de 
reglament del Parlament Europeu i del Consell pel qual s’estableix 
el Programa europeu de desenvolupament industrial en matèria 
de defensa amb l’objectiu de donar suport a la competitivitat i la 
capacitat d’innovació de la indústria de la defensa de la Unió
295-00167/11

CONEIXEMENT DE LA PROPOSTA

El Parlament de Catalunya, d’acord amb l’article 200 del Reglament, l’Acord 1/XI, de 
creació del Grup de Treball de Control de Subsidiarietat i de Seguiment del Dret de la  
Unió Europea, i l’Acord de la Mesa de l’1 de març de 2016, ha conegut la proposta.
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2. Tramitacions closes per rebuig, retirada, canvi o decaïment

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

2.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre l’adaptació del Consell de Diplomàcia 
Pública de Catalunya a la sentència del Tribunal Constitucional sobre 
la Llei 16/2014, d’acció exterior i de relacions amb la Unió Europea
250-00791/11

REBUIG

Rebutjada per la Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència en la sessió 27, tinguda el 22.06.2017, DSPC-C 468.



BOPC 449
26 de juny de 2017

3.01.01. Projectes de llei 10

3. Tramitacions en curs

3.01. Projectes i proposicions de llei i altres propostes de norma

3.01.01. Projectes de llei

Projecte de llei de ports i de transport en aigües marítimes  
i continentals
200-00014/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES A L’ARTICULAT

Sol·licitud: GP Cs; GP JS; GP CSP (reg. 63227; 63235; 63307).
Pròrroga: 1 dia hàbil.
Finiment del termini: 27.06.2017; 12:00 h.

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

3.10.25. Propostes de resolució

Proposta de resolució sobre les actuacions del Govern a la província 
de Tarragona en l’àmbit de diversos sectors empresarials i industrials
250-00996/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63061 / Admissió a tràmit: Mesa de la CEC, 22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63061)

Esmena 1
GP de Junts pel Sí (1)
D’addició al punt 2

2. Prioritzar la col·laboració amb el sector químic per tal de mantenir i millorar 
la competitivitat d’aquest important sector a la província de Tarragona. Aquesta 
col·laboració prioritària s’ha de fer amb la visió estratègica d’assegurar la viabilitat i 
la continuïtat de l’activitat empresarial i ha d’incloure el contacte fluid i permanent 
amb els principals actors d’aquesta indústria, les organitzacions empresarials sec-
torials i les organitzacions sindicals que defensen els interessos dels treballadors.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí (2)
De modificació del punt 3

3. Impulsar la política d’estalvi i eficiència energètica en el sector industrial ca-
talà com a via per a la millora de la competitivitat industrial. Igualment, també cal-
drà demanar al Govern d’Espanya la implementació de les mesures adients per tal 
de diversificar i augmentar l’oferta i millorar la disponibilitat d’energia a preus més 
baixos, en benefici de tots els usuaris (renovació de l’actual parc de cogeneració, au-
toconsum elèctric mitjançant energies renovables, xarxes elèctriques tancades, etc.), 
i que asseguri les capacitats industrials i millori la competitivitat.
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Proposta de resolució sobre la violència en l’esport
250-01020/11

ESMENES PRESENTADES

Reg. 63057 / Admissió a tràmit: Mesa de la CAI, 22.06.2017

GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 63057)

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

1. Els pares i mares dels menors que practiquen esport federat i esport escolar, 
d’algun tipus o especialització, i fer-ho extensiu a totes les seves lligues formals així 
com a les activitats de promoció, tornejos i diades vàries, campus d’estiu i altres ac-
tivitats esportives.

Proposta de resolució sobre la cosificació de les dones al Circuit de 
Barcelona-Catalunya
250-01037/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62804; 62924; 62932).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el millorament de l’accés a la 
urbanització Mas del Plata, de Cabra del Camp
250-01040/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62805; 62925; 62933).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el desdoblament de la via a la línia 3  
de rodalia entre Parets del Vallès i la Garriga
250-01041/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 62808; 62934).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la priorització de la rehabilitació de 
la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de mercaderies al 
Corredor Mediterrani
250-01042/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 62806; 62935).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la mutilació genital femenina
250-01043/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62807; 62926; 62936).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el soterrament de les línies d’alta tensió 
de les zones urbanes
250-01044/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62927; 62937).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la Ciutat de la Justícia de Tarragona
250-01045/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 62809; 62938).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el garantiment de les revisions 
ginecològiques i obstètriques a les dones amb mobilitat reduïda
250-01046/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62810; 62928; 62939).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.
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Proposta de resolució sobre la creació d’un museu de la Tàrraco 
romana
250-01047/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 62811; 62940).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la reposició del mamògraf del CAP  
El Castell, de Castelldefels
250-01048/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62812; 62929; 62941).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la seguretat en les obres de rehabilitació 
del barri de Sant Roc de Badalona
250-01049/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62813; 62930; 62942).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre la dotació d’un servei d’urgència 
pediàtrica de vint-i-quatre hores a Sant Cugat del Vallès
250-01050/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC (reg. 62814; 62943).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.

Proposta de resolució sobre el Carnet Jove
250-01051/11

PRÒRROGA DEL TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES

Sol·licitud: GP JS; GP Cs; GP CUP-CC (reg. 62815; 62931; 62944).
Pròrroga: 2 dies hàbils (del 26.06.2017 al 27.06.2017).
Finiment del termini: 28.06.2017; 12:00 h.
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3.20. Interpel·lacions

Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya
300-00185/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 63266 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

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

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya, per tal que sigui substanciada 
en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de juny de 2017, amb el text 
següent: 

– Sobre l’Agència Tributària de Catalunya.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar
300-00186/11

PRESENTACIÓ: GP CUP-CC

Reg. 63526 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Carles Riera Albert, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al 
Govern sobre segregació escolar, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de 
tenir lloc els propers dies 28 i 29 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre segregació escolar.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Carles Riera Albert, diputat, GP CUP-CC 

Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat 
d’oportunitats
300-00187/11

PRESENTACIÓ: GP CS

Reg. 63533 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

A la Mesa del Parlament
Inés Arrimadas García, presidenta del Grup Parlamentari de Ciutadans, d’acord 

amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel-
lació al Govern per una escola de qualitat i la igualtat d’oportunitats, per tal que 
sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de juny 
de 2017.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017
Inés Arrimadas García, presidenta GP Cs
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Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire
300-00188/11

PRESENTACIÓ: GP SOC

Reg. 63541 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

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

el que estableix l’article 157 del Reglament del Parlament, presenta la Interpel·lació 
al Govern sobre la qualitat de l’aire, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha 
de tenir lloc els propers dies 28 i 29 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la qualitat de l’aire.

Palau del Parlament, 20 de juny de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu GP SOC

Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus
300-00189/11

PRESENTACIÓ: GP PPC

Reg. 63568 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu del Grup Parlamentari del Partit Popu-

lar de Catalunya, d’acord amb el que estableix l’article 157 del Reglament del Par-
lament, presenta la Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus, 
per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir lloc els propers dies 28 i 29 
de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre el control de plagues als conreus.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu GP PPC

Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent 
gran
300-00190/11

PRESENTACIÓ: GP CSP

Reg. 63572 / Admissió a tràmit: Presidència del Parlament, 23.06.2017

A la Mesa del Parlament
Joan Coscubiela Conesa, portaveu, Marta Ribas Frias, diputada del Grup Par-

lamentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 157 del 
Reglament del Parlament, presenten la Interpel·lació al Govern sobre la situació de 
les residències de gent gran, per tal que sigui substanciada en el Ple que ha de tenir 
lloc els propers dies 28 i 29 de juny de 2017, amb el text següent: 

– Sobre la situació de les residències de gent gran.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marta Ribas Frias, diputada, GP CSP 
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4. Informació

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre l’esborrany de la Llei de 
transitorietat jurídica
354-00171/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP Cs (reg. 60278).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, 20.06.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient i 
Sostenibilitat amb el conseller d’Interior sobre l’activació del Penta a 
conseqüència d’un incident que es va produir a Ascó I el 23 de maig 
de 2017
354-00173/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 60440).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comis-
sió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 21.06.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Medi Ambient 
i Sostenibilitat amb el conseller d’Empresa i Coneixement sobre 
l’activació del Penta a conseqüència d’un incident que es va produir 
a Ascó I el 23 de maig de 2017
354-00174/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 60441).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Co-
missió de Medi Ambient i Sostenibilitat, 21.06.2017.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals 
amb la consellera de la Presidència sobre la renúncia de la 
representació legal del Consorci del Palau de la Música Catalana a 
personar-se com a acusació en el cas Palau
354-00179/11

SOL·LICITUD I TRAMITACIÓ

Sol·licitud de compareixença: GP CSP (reg. 61168).
Admissió a tràmit i acord de tramitació com a sessió informativa: Mesa de la Comis-
sió d’Afers Institucionals, 20.06.2017.
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Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Territori amb el 
conseller de Territori i Sostenibilitat sobre la previsió d’implantar una 
taxa per a substituir els peatges de les autopistes
354-00180/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Territori, en la ses-
sió 22, tinguda el 21.06.2017, DSPC-C 465.

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i 
Famílies amb la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre 
les informacions relatives a les fundacions del tercer sector social 
que paguen lloguers desorbitats a empreses participades per elles 
mateixes
354-00182/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famí-
lies, en la sessió 23, tinguda el 21.06.2017, DSPC-C 646.

4.53.05. Sol·licituds de compareixença i propostes d’audiència

Sol·licitud de compareixença de Luis María Linde de Castro, 
governador del Banc d’Espanya, davant la Comissió d’Economia i 
Hisenda perquè doni explicacions sobre la condonació de gairebé 
40.000 milions d’euros a les entitats financeres rescatades a partir 
del 2012
356-00707/11

SOL·LICITUD

Presentació: GP CUP-CC (reg. 63263).
Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió d’Economia i Hisenda, 21.06.2017.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Afers Socials i Famílies amb la 
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies sobre les informacions 
relatives a les fundacions del tercer sector social que paguen 
lloguers excessius a empreses participades per elles mateixes
355-00080/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió d’Afers Socials i Famílies, en la sessió 23, tinguda el 
21.06.2017, DSPC-C 646.



BOPC 449
26 de juny de 2017

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris i d’altres persones 18

Sessió informativa de la Comissió de Territori amb el conseller de 
Territori i Sostenibilitat sobre la previsió d’implantar una taxa per a 
substituir els peatges de les autopistes
355-00081/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Territori, en la sessió 22, tinguda el 21.06.2017, DSPC-C 465.

4.53.15. Sessions informatives i compareixences d’autoritats, de funcionaris 
i d’altres persones

Compareixença en ponència de Jordi Puiggalí Allepuz, expert en 
vot electrònic de l’empresa Scytl, amb relació al Projecte de llei 
del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
353-00378/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Jordi Barrat Esteve, professor de 
dret constitucional de la Universitat Rovira i Virgili, amb relació 
al Projecte de llei del procediment de votació electrònica per als 
catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00380/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Joan Manel Gómez, coordinador 
del Pla d’acció de la Generalitat per a implementar el vot electrònic 
dels catalans residents a l’estranger, amb relació al Projecte de llei 
del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
353-00381/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.
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Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, expert en 
ciències polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment 
de votació electrònica per als catalans i catalanes residents a 
l’estranger
353-00387/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, expert en ciències 
polítiques, amb relació al Projecte de llei del procediment de votació 
electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger
353-00389/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, en 
representació d’Escons en Blanc, amb relació al Projecte de llei 
del procediment de votació electrònica per als catalans i catalanes 
residents a l’estranger
353-00392/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Projecte de llei del procediment de 
votació electrònica per als catalans i catalanes residents a l’estranger», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de José Ramón Montero Gibert, 
catedràtic de ciències polítiques de la Universitat Autònoma  
de Madrid, amb relació a la Proposició de llei electoral
353-00406/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.
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Compareixença en ponència d’Ignacio Lago Peñas, professor de 
ciències polítiques de la Universitat Pompeu Fabra, amb relació a la 
Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00407/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Mariano Torcal, professor de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00408/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Josep Maria Colomer, professor de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
353-00409/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Ferran Martínez i Coma, professor de  
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de 
Catalunya
353-00410/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei electoral de Ca-
talunya», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Víctor Lapuente, professor de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral  
de Catalunya
353-00411/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.
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Compareixença en ponència de Gabriel Colomé, professor de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral  
de Catalunya
353-00412/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei electoral de Ca-
talunya», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Clara Riba, professora de ciències 
polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral de Catalunya
353-00413/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Joan Font Fábregas, professor de 
ciències polítiques, amb relació a la Proposició de llei electoral  
de Catalunya
353-00414/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Sebastià Llorach Camprubí, 
representant d’Escons en Blanc, amb relació a la Proposició de llei 
electoral de Catalunya
353-00415/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió de la «Ponència: Proposició de llei electoral de Cata-
lunya», el 25.04.2017.

Compareixença en ponència de Núria Chinchilla, representant de 
l’associació Acció per la Democràcia, amb relació a la Proposició  
de llei electoral de Catalunya
353-00416/11

DECAÏMENT

Decaïment en la sessió 2 de la Ponència: Proposició de llei electoral de Catalunya, 
tinguda el 25.04.2017.
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Compareixença de Frederic Adan i Domènech, director del Centre 
d’Atenció i Gestió de Trucades d’Urgència 112 Catalunya, davant 
la Comissió d’Interior per a informar sobre la situació del personal 
laboral d’aquest servei
357-00458/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.06.2017, 
DSPC-C 466.

Compareixença de Joan Sala Sanjaume, gerent del Sistema 
d’Emergències Mèdiques, davant la Comissió d’Interior per a 
informar sobre la situació laboral dels treballadors del servei 
d’atenció a les urgències i emergències extrahospitalàries 061
357-00459/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 22 de la Comissió d’Interior, tinguda el 21.06.2017, 
DSPC-C 466.

Compareixença d’una representació de la Fundació BarcelonActua 
davant la Comissió d’Afers Socials i Famílies per a informar sobre la 
tasca que duu a terme aquesta fundació i sobre els problemes que 
intenten abordar mitjançant el projecte «Beques BAC»
357-00466/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 21.06.2017, DSPC-C 646.

Compareixença de la directora general de l’Institut Català de 
l’Acolliment i de l’Adopció davant la Comissió d’Afers Socials  
i Famílies per a informar sobre els acolliments i les adopcions  
a Catalunya
357-00468/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 23 de la Comissió d’Afers Socials i Famílies, tingu-
da el 21.06.2017, DSPC-C 646.
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4.55. Activitat parlamentària

4.55.15. Convocatòries

Sessió plenària 38

CONVOCADA PER AL 28 DE JUNY DE 2017

Presidència del Parlament
D’acord amb l’article 71.2 i 3 del Reglament, us convoco a la sessió següent del 

Ple del Parlament, el 28 de juny de 2017, a les 9.30 h, al saló de sessions.

Ordre del dia
1. Preguntes amb resposta oral (seran substanciades el 28 de juny, a les 9.30 h).
2. Comunicació al Ple de la composició de les meses de les comissions (art. 49.2 

del Reglament).
3. Projecte de llei de l’arquitectura. Tram. 200-00003/11. Comissió de Treball. 

Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 446).
4. Proposició de llei de les associacions de persones consumidores de cànnabis. 

Tram. 202-00090/10. Comissió de Salut. Debat i votació del dictamen de la Comis-
sió (dictamen: BOPC 439, 82).

5. Proposició de llei de reparació jurídica de les víctimes del franquisme. Tram. 
202-00029/11. Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i 
Transparència. Debat i votació del dictamen de la Comissió (dictamen: BOPC 448).

6. Proposició de llei de creació de la comarca del Lluçanès. Tram. 202-00045/11. 
Ponència conjunta. Debat de totalitat i votació de les esmenes a la totalitat (text ela-
borat per la Ponència: BOPC 281, 5).

7. Proposició de llei de reforma de la Llei del Consell de Garanties Estatutàries. 
Tram. 202-00051/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat de tota-
litat i votació de les esmenes a la totalitat (text presentat: BOPC 364, 12).

8. Interpel·lació al Govern sobre l’Agència Tributària de Catalunya. Tram. 300-
00185/11. Grup Parlamentari Socialista. Substanciació.

9. Interpel·lació al Govern sobre el control de plagues als conreus. Tram. 300-
00189/11. Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya. Substanciació.

10. Interpel·lació al Govern sobre la qualitat de l’aire. Tram. 300-00188/11. Grup 
Parlamentari Socialista. Substanciació.

11. Interpel·lació al Govern sobre la segregació escolar. Tram. 300-00186/11. 
Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Subs-
tanciació.

12. Interpel·lació al Govern sobre la situació de les residències de gent gran. 
Tram. 300-00190/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Substanciació.

13. Interpel·lació al Govern sobre una escola de qualitat i la igualtat d’oportuni-
tats. Tram. 300-00187/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Substanciació.

14. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el turisme. Tram. 302-
00162/11. Grup Parlamentari Socialista. Debat i votació.

15. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre la coeducació. Tram. 
302-00163/11. Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot. Debat i votació.

16. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les subvencions públi-
ques als mitjans de comunicació privats. Tram. 302-00164/11. Grup Parlamentari de 
la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent. Debat i votació.

17. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre el model sanitari. Tram. 
302-00165/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

18. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre els treballadors públics. 
Tram. 302-00166/11. Grup Parlamentari de Ciutadans. Debat i votació.

Correcció d'errades
L'ordre del dia de la Sessió plenària 38, ha estat modificat al BOPC 450, pàgina 36
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19. Moció subsegüent a la interpel·lació al Govern sobre les pràctiques democrà-
tiques de la Generalitat. Tram. 302-00167/11. Grup Parlamentari del Partit Popular 
de Catalunya. Debat i votació.

Palau del Parlament, 23 de juny de 2017
La presidenta, Carme Forcadell i Lluís

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 de Territori i Sostenibilitat a la 
consellera de la Presidència
330-00065/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 63305 / Coneixement: 22.06.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència del conseller de Territori i Sostenibilitat, els dies 21 i 22 de 
juny de 2017, s’encarregarà del despatx del seu Departament la consellera de la Pre-
sidència.

Cordialment,

Barcelona, 14 de juny de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 71/2017, de 14 de juny, d’encàrrec del despatx del conseller 
de Territori i Sostenibilitat a la consellera de la Presidència els dies 21 i 22 de juny de 
2017, és publicat al DOGC 7395, del 21 de juny de 2017.
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Encàrrec del despatx de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, 
Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern i conseller 
d’Economia i Hisenda
330-00066/11

PRESENTACIÓ: PRESIDENT DE LA GENERALITAT

Reg. 63306 / Coneixement: 22.06.2017

A la presidenta del Parlament
Benvolguda presidenta,
De conformitat amb el que estableix l’article 12.1.k de la Llei 13/2008, de 5 de 

novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern, em plau donar-vos comp-
te que durant l’absència de la consellera d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimen-
tació, del 21 al 25 de juny de 2017, s’encarregarà del despatx del seu Departament el 
vicepresident del Govern i conseller d’Economia i Hisenda.

Cordialment,

Barcelona, 19 de juny de 2017
Carles Puigdemont i Casamajó, president de la Generalitat de Catalunya

N. de la r.: El Decret 72/2017, de 19 de juny, d’encàrrec de despatx de la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació al vicepresident del Govern de la Gene-
ralitat de Catalunya i conseller d’Economia i Hisenda del 21 al 25 de juny de 2017, és 
publicat al DOGC 7395, del 21 de juny de 2017.

4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Resolució del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de 
Catalunya de desestimació del recurs especial de revisió de decisions 
en matèria de contractació interposat contra l’adjudicació de la 
contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferències 
i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències 
d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament
690-00001/11

RESOLUCIÓ DEL RECURS ESPECIAL DE REVISIÓ DE DECISIONS EN MATÈRIA 

DE CONTRACTACIÓ

El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya ha vist el 
recurs presentat per J. M. B., en nom i representació de l’empresa Mediapro Pro-
ducción, SLU, administradora única de la societat Servicios Integrales Unitecnic, 
SLU, contra l’Acord de la Mesa del Parlament, del 16 de maig de 2017, d’adjudicació 
del contracte dels serveis de manteniment del sistema de conferències i votacions del 
Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·la-
cions audiovisuals del Parlament (exp. núm. 615-00006/11).

De conformitat amb l’article 41.3 del text refós de la Llei de contractes del sector 
públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre, i les normes 
d’organització del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, 
aprovades per la Mesa del Parlament en data del 23 de febrer de 2016 i publicades 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 69 del 29 de febrer de 2016, 
aquest tribunal ha adoptat la següent
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Resolució

Antecedents de fet

Primer. En data del 24 de gener de 2017 la Mesa del Parlament va acordar l’apro-
vació de l’expedient, l’obertura del procediment i el nomenament de la mesa de con-
tractació per a la contractació dels serveis de manteniment del sistema de conferèn-
cies i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales i 
de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament (exp. núm. 615-00006/11), mit-
jançant procediment obert, tramitació ordinària i subjecte a regulació harmonitzada 
per un valor estimat de 443.160,00 euros. D’acord amb el plec de clàusules adminis-
tratives el contracte es divideix en dos lots: el lot 1 de «Manteniment del sistema de 
conferències i votacions del Saló de Sessions i dels sistemes de conferències d’altres 
sales» i el lot 2, de «Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difu-
sió (broadcast)».

Segon. A la licitació van concórrer una empresa per al lot 1 i un total de qua-
tre per al lot 2. Entre aquestes quatre hi ha les empreses Telefónica, Soluciones de 
Informática y Comunicaciones de España, SAU, i Servicios Integrales Unitecnic, 
SLU, les quals, una vegada aplicats tots els criteris de valoració per la mesa de con-
tractació i feta la corresponent classificació per ordre decreixent, van quedar en pri-
mer i segon llocs respectivament.

Tercer. En data del 16 de maig de 2017, la Mesa del Parlament, en qualitat d’òr-
gan de contractació, va acordar l’adjudicació del contracte per al lot 1, «Manteni-
ment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions i dels sistemes de 
conferències d’altres sales», a l’empresa DITEC.

Comunicaciones, SL, i per al lot 2, «Manteniment de la resta d’instal·lacions au-
diovisuals i de difusió (broadcast)», a l’empresa Telefónica, Soluciones de Informá-
tica y Comunicaciones de España, SAU.

La notificació de l’adjudicació es va enviar a l’adjudicatari i a la resta de licita-
dors en data del 18 de maig de 2017, i es va publicar en el perfil de contractant aquest 
mateix dia.

Quart. En data del 6 de juny de 2017 J. M. B., en nom i representació de l’em-
presa Mediapro Producción, SLU, administradora única de la societat Servicios 
Integrales Unitecnic, SLU, va presentar al Registre General del Parlament (núm. 
registre 61648) l’escrit d’anunci d’interposició de recurs especial en matèria de con-
tractació, i posteriorment, en data del 8 de juny de 2017, va presentar l’escrit d’in-
terposició de recurs especial en matèria de contractació (núm. registre 61789) contra 
l’acord d’adjudicació de la Mesa del Parlament del 16 de maig de 2017.

Cinquè. El procediment de recurs ha seguit els tràmits que estableixen els arti-
cles 46 i concordants del text refós de la Llei de contractes del sector públic, apro-
vat pel Reial decret legislatiu 3/2011, del 14 de novembre (TRLCSP) i les normes 
d’organització del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, 
aprovades per la Mesa del Parlament en data del 23 de febrer de 2016 i publicades 
en el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya núm. 69 del 29 de febrer de 2016.

Sisè. En data del 9 de juny de 2017, el Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament va donar trasllat a l’òrgan de contractació de la interposició del recurs.

Setè. En data del 9 de juny de 2017, el Tribunal de Recursos Contractuals del 
Parlament va donar trasllat als licitadors i interessats en el procediment de la inter-
posició del recurs i els va donar un termini de cinc dies hàbils per a presentar les 
al·legacions que consideressin oportunes.

Vuitè. En data del 13 de juny de 2017, la Mesa del Parlament, en la seva condi-
ció d’òrgan de contractació, va donar trasllat al Tribunal de Recursos Contractuals 
del Parlament de l’expedient de contractació dels serveis de manteniment del siste-
ma de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències 
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d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament (exp. núm. 615-
00006/11).

Novè. L’empresa licitadora Telefónica Soluciones de Informática y Comunicacio-
nes de España, SAU, va fer ús del tràmit que estableix l’article 46.3 del TRLCSP, i 
va presentar al Registre General del Parlament en data del 15 de juny de 2017 (núm. 
de registre: 62769) un escrit d’al·legacions en què sol·licita la inadmissió o, subsidià-
riament, la desestimació del recurs sense adoptar les mesures cautelars a què fa re-
ferència aquest article del TRLCSP.

Fonaments jurídics
Primer. El Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament (en endavant, el 

Tribunal) és l’òrgan competent per a resoldre el recurs especial en matèria de con-
tractació de conformitat amb l’article 41.3 del TRLCSP i les normes d’organització 
del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament de Catalunya, aprovades per la 
Mesa del Parlament en data del 23 de febrer de 2016 i publicades en el BOPC núm. 
69 del 29 de febrer de 2016 (DOGC 7079, del 15 de març de 2016).

Segon. El recurs es presenta contra l’adjudicació del contracte dels serveis de 
manteniment del sistema de conferències i votacions del Saló de Sessions, dels sis-
temes de conferències d’altres sales i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Par-
lament (exp. núm. 615-00006/11), en concret contra l’adjudicació del lot 2, «Mante-
niment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió (broadcast)».

De conformitat amb l’article 40.1.b del TRLCSP i l’article 2 de les Normes d’orga-
nització del Tribunal de Recursos Contractuals del Parlament, aquest contracte de ser-
veis és susceptible d’ésser impugnat per mitjà d’un recurs especial en matèria de con-
tractació, previ a la interposició del recurs contenciós administratiu.

Tercer. El recurs s’ha interposat contra l’acord d’adjudicació, que de conformitat 
amb el que estableix l’article 40.2 del TRLCSP, és un dels actes del procediment li-
citatori objecte de recurs especial.

Quart. El Tribunal ha comprovat que l’empresa recurrent està legitimada per a inter-
posar el recurs. Pel que fa a la representació, aquesta ha quedat degudament acreditada 
amb la presentació de l’escriptura d’elevació a públic de l’acord de l’administració social 
de l’empresa, atorgada el 17 de desembre de 2015 per la notària del Col·legi de Notaris 
de Catalunya, Maria del Camino Quiroga Martínez, amb núm. de protocol 2094.

Cinquè. El recurrent al·lega que l’oferta de l’empresa adjudicatària «es pot quali-
ficar com a presumptament anòmala, ja que, amb un preu ofertat de 0,00 euros, no 
arriba a la mitjana de les ofertes fetes per la resta de licitadors».

No obstant, aquesta afirmació no es pot acceptar, ja que la mitjana de les ofertes 
de la resta dels licitadors no és un paràmetre que es tingui en compte en els plecs de 
clàusules administratives per a acceptar una oferta. Per si sola, l’oferta de 0,00 euros 
no és un paràmetre anormal o temerari, perquè la clàusula que regula aquesta con-
tingència pren en consideració els valors econòmics conjuntament.

Així mateix, d’acord amb la normativa europea més recent, per a considerar que 
una oferta és presumptament desproporcionada o amb valors anormals, s’ha de te-
nir en compte l’oferta valorada en el seu conjunt i en cap cas exclusivament sobre 
el preu d’un dels valors que conforma el conjunt de l’oferta econòmica. En aquest 
sentit, els plecs administratius estableixen: 

«Clàusula 21. Ofertes desproporcionades o amb valors anormals
»1. Per a considerar que una oferta és presumptament desproporcionada o amb 

valors anormals, s’ha de tenir en compte l’oferta valorada en el seu conjunt i, en cap 
cas, exclusivament sobre la base del preu de cadascun dels tres valors que formen 
part de l’oferta econòmica.»

Cal recordar, a més, que els plecs de clàusules administratives no estableixen una 
quantitat mínima de cap dels tres paràmetres que conformen l’oferta econòmica ni, 
per tant, del paràmetre que ara es qüestiona.



BOPC 449
26 de juny de 2017

4.90.15. Contractació 28

Sisè. Pel que fa a una part de l’oferta econòmica consistent en 0,0 euros, com en-
certadament indica la nota del 10 d’abril de 2017 dels Serveis Jurídics del Parlament 
amb relació a l’adjudicació d’aquest contracte, els tribunals de recursos contrac-
tuals admeten un concepte ampli d’operació onerosa i han reconegut la possibilitat 
d’oferir 0,0 euros per alguna de les prestacions que integren el contracte, perquè 
s’entén que el cost dels serveis oferts a 0,0 euros es podia considerar inclòs en el 
preu general del contracte. Així, el Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals, en les resolucions 661/2014 i 1045/2015, diu el següent: 

«Debe tenerse en cuenta que el principio de igualdad de trato, transparencia y 
no discriminación exigen que los criterios evaluables mediante fórmula puedan dar 
como resultado una valoración absolutamente objetiva, no sometida a ningún tipo 
de juicio de valor ni de carácter técnico ni jurídico ni económico ni de otra índole, 
pues de lo contrario podría vulnerarse el principio de igualdad.

»[...] la oferta de [nom de l’empresa] no es indeterminada; no se ofrecen un nú-
mero de horas indeterminado, sino que, por el contrario, aparece debidamente de-
terminada, al ofrecer un precio de 0 euros en relación con la hora/día laborable 
para servicios extraordinarios. Tal oferta supone además una evidente ventaja para 
la Administración, de la cual podrá beneficiarse de forma inmediata, ya que podrá 
exigir al licitador la relación de esos servicios extraordinarios durante los días la-
borables sin coste alguno para ella.

»[...] no se trata de una oferta de realización imposible, sino que, por el contrario, 
se trata de una oferta concreta, que es perfectamente valorable por la Administra-
ción y de la que sí podrá beneficiarse materialmente, constituyendo para ésta una 
ventaja cuantitativamente igual a la diferencia entre el precio ofertado por el resto 
de licitadores y el ofrecido [...].

»No estamos ante un supuesto en que el licitador utiliza torticeramente la fór-
mula matemática del pliego para eliminar la competencia, al ofrecer un servicio a 
sabiendas que es de imposible realización y por tanto sin coste alguno para él, sino 
que ofrece un servicio que es de interés para la Administración [...].»

Per tant, doncs, es conclou que és factible presentar una oferta econòmica en què 
una part o una prestació tingui un preu de 0,0 euros, la qual cosa es considera un 
avantatge per a l’Administració contractant i que no menysté el caràcter onerós de 
la contractació si es té en compte que el licitador que esdevingui adjudicatari rebrà 
una retribució pel conjunt de la contractació.

Cal fer avinent que hi ha casos en què tribunals de recursos contractuals han ac-
ceptat, fins i tot, que més d’un paràmetre estigui a 0,00 euros (és el cas de la Reso-
lució del Tribunal Administratiu Central de Recursos Contractuals núm. 661/2014), 
sempre que es pugui demostrar que del valor general del contracte hi haurà una re-
tribució per a l’adjudicatari, és a dir, que és tracta d’una operació onerosa.

En conseqüència, l’oferta presentada per Telefónica, Soluciones de Informática y 
Comunicaciones de España, SAU, és plenament vàlida.

Setè. El recurs parteix d’una anàlisi parcial de l’oferta presentada per l’empresa 
adjudicatària, atès que només té en compte dues partides econòmiques que són la 1, 
«Manteniment preventiu», que té un import màxim de licitació de 7.680,00 euros, 
i la 2, «Subministraments», amb un import màxim de licitació de 6.800,00 euros.

En canvi, però, el recurs en cap cas no té en compte la partida 3, «Manteniment 
correctiu i altres actuacions», que té un pressupost màxim de 180.000,00 euros so-
bre un total de 194.480,00 euros, que és el pressupost màxim de licitació (sense 
IVA) del total del lot 2.

Per tant, des del punt de vista econòmic, la partida ofertada a 0,0 euros és d’una 
rellevància secundària, que no invalida el caràcter onerós del contracte, atès que tan 
sols representa el 3,94% de l’import màxim de licitació.
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En aquesta mateixa línia argumental s’ha expressat l’empresa adjudicatària en 
les seves al·legacions al present recurs, que destaquen la importància econòmica de 
la partida 3, que representa el 96,6% del pressupost màxim de licitació.

Vuitè. El recurrent al·lega que, des de el punt de vista de la defensa de la compe-
tència, l’oferta econòmica presentada per l’empresa adjudicatària implica un abús 
en una suposada posició dominant en el mercat, però en cap cas ni justifica ni fona-
menta aquest abús.

L’empresa adjudicatària, en les seves al·legacions al recurs presentat, manifesta 
que aquesta afirmació és inexacta, «en la mesura que el mercat en el qual circums-
criu aquesta oferta que podríem denominar com «Serveis i Solucions Audiovisuals 
per al sector de la Difusió», tant Telefónica, Soluciones de Informàtica y Comuni-
caciones de España, SAU, com el grup al qual pertany no tenen presència dominant 
en aquest sector, que queda totalment allunyat del mercat de les operadores de tele-
comunicacions.»

Novè. Valorada en el seu conjunt, l’oferta econòmica de Telefónica, Soluciones 
de Informática y Comunicaciones de España, SAU, és la que obté una millor pun-
tuació, amb 57,07 punts davant dels 26,39 punts de Servicios Integrales Unitecnic, 
SLU, tot això en estricta aplicació dels criteris d’avaluació quantificables automàti-
cament, tal com s’observa a continuació: 

Desè. Consegüentment, com es desprèn dels fonaments anteriors i sumats els 
punts dels criteris quantificables automàticament i dels criteris no quantificables 
automàticament, es conclou que les al·legacions del recurrent no tenen fonament 
legal i que l’oferta econòmica de Telefónica, Soluciones de Informática y Comuni-
caciones de España, SAU, és la més avantatjosa econòmicament, per la qual cosa 
escau de ratificar l’Acord de la Mesa del Parlament del 16 de maig de 2017, d’adju-
dicació del lot 2 «Manteniment de la resta d’instal·lacions audiovisuals i de difusió 
(broadcast)», a l’empresa Telefónica Soluciones de Informática y Comunicaciones 
de España, SAU.

D’acord amb els fets i els fonaments jurídics exposats, i vistos els preceptes le-
gals aplicables, reunit en sessió i per unanimitat, aquest Tribunal 

Ha resolt
1. Desestimar el recurs presentat per J. M. B., en nom i representació de l’em-

presa Mediapro Producción, SLU, administradora única de la societat Servicios In-
tegrales Unitecnic, SLU, contra l’Acord de la Mesa del Parlament del 16 de maig de 
2017, d’adjudicació del contracte dels serveis de manteniment del sistema de confe-
rències i votacions del Saló de Sessions, dels sistemes de conferències d’altres sales 
i de la resta d’instal·lacions audiovisuals del Parlament (exp. núm. 615-00006/11).

2. Aixecar la suspensió automàtica de l’adjudicació d’acord amb l’article 45 del 
TRLCSP, a l’empara del que disposa l’article 47.4 del mateix TRLCSP.

3. Declarar que no s’aprecia la concurrència de mala fe o temeritat en la interpo-
sició del recurs, per la qual cosa no escau la imposició de la sanció fixada per l’ar-
ticle 47.5 del TRLCSP.
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4. Notificar aquesta resolució a tots els licitadors i interessats en el procediment 
i fer-la pública.

Aquesta resolució posa fi a la via administrativa i és directament executiva sens 
perjudici que es pugui interposar un recurs contenciós administratiu davant la Sala 
Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en el ter-
mini de dos mesos a comptar de l’endemà de la recepció de la notificació d’aquesta 
resolució, de conformitat amb el que disposen els articles 10.1.k i 46.1 de la Llei de 
l’Estat 29/1998, del 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa adminis-
trativa, i l’article 49 del TRLCSP, en els termes establerts per l’article 21.3 de la Llei 
29/1998.

Palau del Parlament, 22 de juny de 2017
El president del Tribunal, Roger Torrent i Ramió; la vocal del Tribunal Imma 

Folchi Bonafonte; la secretària del Tribunal, Begoña Benguría Calera
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