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

1.10. Acords i resolucions

Resolució 770/XI del Parlament de Catalunya, sobre la rehabilitació i 
la priorització de la línia entre Reus i Roda de Berà per al trànsit de 
mercaderies al Corredor Mediterrani
250-01042/11

ADOPCIÓ

Comissió de Territori, sessió 24, 19.07.2017, DSPC-C 501

La Comissió de Territori, en la sessió tinguda el dia 19 de juliol de 2017, ha de-
batut el text de la 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 Mediterra-
ni (tram. 250-01042/11), presentada pel Grup Parlamentari de Ciutadans.

Finalment, d’acord amb l’article 165 del Reglament, ha adoptat la següent

Resolució
El Parlament de Catalunya insta el Govern a impulsar la cerca de consens al ter-

ritori envers la necessitat de rehabilitar i de prioritzar la línia de ferrocarril entre 
Reus i Roda de Berà per al transit de mercaderies al Corredor Mediterrani, i col·la-
borar amb el Ministeri de Foment per a facilitar l’aprovació de l’estudi informatiu i 
l’execució de l’obra.

Palau del Parlament, 19 de juliol de 2017
El secretari de la Comissió en funcions de president, Javier Rivas Escamilla; el 

vicepresident de la Comissió, Gerard Gómez del Moral i Fuster
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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 per a la igualtat de tracte i la no-discriminació
200-00023/11

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

Sol·licitud: GP JS; GP CUP-CC; GP Cs; GP CSP; GP PPC (reg. 66168; 66169; 66170; 
66195; 66513).
Pròrroga: atesa la tramitació d’urgència acordada, 2 dies hàbils (del 25.07.2017 al 
26.07.2017).
Finiment del termini: 27.07.2017; 12:00 h.

3.01.02. Proposicions de llei

Proposició de llei del Codi tributari de Catalunya i d’aprovació dels 
llibres primer, segon i tercer, relatius a l’Administració tributària de la 
Generalitat de Catalunya
202-00039/11

TERMINI DE PRESENTACIÓ D’ESMENES SUBSEGÜENTS AL DICTAMEN DEL 

CONSELL DE GARANTIES ESTATUTÀRIES

Finiment del termini improrrogable: atesa la tramitació d’urgència acordada, 
26.07.2017; 18:00 h.
Acord: Presidència del Parlament, 24.07.2017.

Proposició de llei de protecció dels denunciants i altres mesures de 
lluita contra la corrupció
202-00049/11

PONÈNCIA PER A ELABORAR L’INFORME

La Comissió d’Acció Exterior i Cooperació, Relacions Institucionals i Transpa-
rència, en la sessió tinguda el dia 20 de juliol de 2017, ha nomenat la ponència que 
ha d’elaborar l’Informe sobre la Proposició de llei de protecció dels denunciants i 
altres mesures de lluita contra la corrupció (tram. 202-00049/11) i les esmenes pre-
sentades, d’acord amb l’article 118.1 i concordants del Reglament del Parlament. La 
Ponència és integrada pels diputats següents: 

Grup Parlamentari de Junts pel Sí
Gerard Gómez del Moral i Fuster

Grup Parlamentari de Ciutadans
Martín Eusebio Barra López

Grup Parlamentari Socialista
Jordi Terrades i Santacreu

Grup Parlamentari de Catalunya Sí que es Pot
Albano Dante Fachin Pozzi
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Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya
Esperanza García González

Grup Parlamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Benet Salellas i Vilar

Palau del Parlament, 20 de juliol de 2017
La secretària en funcions de la Comissió, Violant Cervera i Gòdia; la presidenta 

de la Comissió, Marta Pascal i Capdevila

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00050/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 66186 i 66191 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge, 21.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 66186 I 66191)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 202-00055/11) (tram. 202-00050/11) (tram. 202-00052/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió de l’article 1.2

«Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.1 

«Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del govern, prèvia informació favorable del plenari el Consell Comarcal, 
d’acord amb els criteris següents:»

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.2 

Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, 
per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadminis-
trativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la Ge-
neralitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens 
perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de col·la-
boració interadministrativa en altres administracions públiques.
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Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió part article 3.1 

S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-
tat i dels municipis de la comarca del Barcelonès, perquè elabori una proposta de 
distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions locals directament afec-
tades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 3.1

«També formaran part una representació designada pels diferents grups que in-
tegren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès.»

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Modificació article 4.2

«Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’ele-
var la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.»

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 5.2

«S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i les entitats i empreses 
dependents afectat per la supressió d’aquest.» 

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició 

Disposició transitòria
Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la pre-

sent llei s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obliga-
cions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i 
les seves entitats vinculades o dependents.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 
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Proposició de llei d’ordenació del mapa comarcal de Catalunya i de 
traspàs de les funcions, serveis, personal, béns, drets i obligacions 
que en l’actualitat corresponen al Consell Comarcal del Barcelonès
202-00052/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 66186 i 66191 / Admissió a tràmit: Mesa de la Comissió de Governació, 

Administracions Públiques i Habitatge, 21.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 66186 I 66191)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 202-00055/11) (tram. 202-00050/11) (tram. 202-00052/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió de l’article 1.2

«Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.1 

«Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del govern, prèvia informació favorable del plenari el Consell Comarcal, 
d’acord amb els criteris següents:»

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.2 

Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, 
per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadminis-
trativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la Ge-
neralitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens 
perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de col·la-
boració interadministrativa en altres administracions públiques.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió part article 3.1 

S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-
tat i dels municipis de la comarca del Barcelonès, perquè elabori una proposta de 
distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions locals directament afec-
tades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.
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Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 3.1

«També formaran part una representació designada pels diferents grups que in-
tegren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès.»

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Modificació article 4.2

«Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’ele-
var la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.»

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 5.2

«S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i les entitats i empreses 
dependents afectat per la supressió d’aquest.» 

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició 

Disposició transitòria
Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la pre-

sent llei s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obliga-
cions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i 
les seves entitats vinculades o dependents.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 

Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
202-00055/11

ESMENES A L’ARTICULAT

Reg. 65206, 66167, 66185, 66186 I 66191, 66187, 66189 / Admissió a tràmit: Mesa de 

la Comissió de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, 21.07.2017

GRUP PARLAMENTARI DE CIUTADANS (REG. 65206)

A la Mesa del Parlament
Carlos Carrizosa Torres, portaveu, Joan García González, diputat del Grup Par-

lamentari de Ciutadans, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00055/11).

Esmena 1
GP de Ciutadans
De supressió a l’exposició de motius

La Llei 30/2010, del 3 d’agost, de vegueries, desenvolupa la previsió estatutària 
conforme a la qual l’organització territorial bàsica del país s’estructura en municipis 
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i vegueries. Aquesta llei es troba suspesa, ja que resten pendents les modificacions 
estatals necessàries que permetin desenvolupar l’organització territorial estatutària 
de manera plena.

[...]

Esmena 2
GP de Ciutadans
D’addició a l’exposició de motius

[...]
Avui en dia es fa més palesa que mai la necessitat de reformar, reduir i raciona-

litzar l’administració pública catalana, amb la finalitat de disminuir les estructures 
polítiques i administratives innecessàries i la burocràcia, facilitar els tràmits i fer-la 
més àgil, eficaç, participativa i propera a la ciutadania. Aquesta reforma ha de pas-
sar, obligatòriament, per evitar duplicitats d’estructures polítiques i administratives.

La finalitat de la present proposició de llei és suprimir el Consells Comarcal del 
Barcelonès i el traspàs de les seves competències i mitjans pressupostaris, materials 
i humans a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Esmena 3
GP de Ciutadans
De modificació del punt 1, que resta redactat de la següent manera

Article primer. De modificació del decret legislatiu 4/2003, de 4 de novembre, 
pel qual s’aprova el text refós de la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l’organització co-
marcal de Catalunya 

Es modifica l’article 11 del text refós de la Llei 8/2003, de 5 de maig, de l’orga-
nització comarcal de Catalunya que passar a tenir el següent redactat: 

Article 11. De les administracions competents pel govern i l’administració de la 
comarca

El govern i l’administració de la comarca corresponen: 
Amb caràcter general, al consell comarcal.
No obstant això, en aquelles comarques en les quals, almenys, un dels seus mu-

nicipis superi una població empadronada de tres cents cinquanta mil habitants, cor-
respondrà a l’àrea metropolitana, si aquesta existeix.

Esmena 4
GP de Ciutadans
De supressió i addició a l’article 2.1

Article 2. Competències, activitats i serveis 
1. La distribució de les competències, activitats i serveis pròpies del consell co-

marcal del Barcelonès, i de les seves entitats vinculades o dependents, es realitzarà 
per Decret del Govern de la Generalitat entre els ajuntaments dels municipis de la 
comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, altres con-
sells comarcals o i la pròpia Administració de la Generalitat de Catalunya, d’acord 
amb els criteris de racionalització, simplificació, eficiència econòmica i sostenibili-
tat financera, garantint el correcte funcionament dels serveis i activitats comarcals.

Esmena 5
GP de Ciutadans
De modificació del punt 2.2, que resta redacta de la següent manera

2.2 Es crearà una comissió mixta amb la participació del consell comarcal, 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona i ajuntaments que formen part actualment del 
Consell Comarcal del Barcelonès, per a elaborar una proposta de distribució dels 
serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment sigui titu-
lar el Consell Comarcal del Barcelonès o les seves entitats vinculades o dependents. 
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Aquesta proposta haurà de ser elaborada en un termini inferior a sis mesos. La pro-
posta de distribució s’ha de sotmetre a audiència de les entitats locals i supramuni-
cipals afectades, abans de la seva aprovació per part del Parlament de Catalunya.

Palau del Parlament, 5 de juliol de 2017
Carlos Carrizosa Torres, portaveu; Joan García González, diputat, GP Cs 

GRUP PARLAMENTARI DE CATALUNYA SÍ QUE ES POT (REG. 66167)

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

mentari de Catalunya Sí que es Pot, d’acord amb el que estableix l’article 116 del 
Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposi-
ció de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00055/11).

Esmena 1
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició de dos nous paràgrafs anteriors al paràgraf primer de l’Exposició de 
motius

Durant gairebé 30 anys, el Consell Comarcal del Barcelonès ha exercit compe-
tències d’ordenació del territori, ha gestionat serveis socials, educatius i esportius, 
ha impulsat activitats i programes per a joves, ha executat competències urbanísti-
ques i d’habitatge; especialment obres de regeneració i millora urbana i habitatge de 
protecció oficial i ha portat a terme el desenvolupament de la ronda verda i el man-
teniment integral de les Rondes de Barcelona i ha creat el Centre Comarcal d’Aten-
ció d’Animals de Companyia; entre d’altres serveis i actuacions.

La Llei Orgànica 6/2006, de l’Estatut de Catalunya, en el seu article 83 sobre 
l’Organització del govern local de Catalunya estructura la seva organització terri-
torial bàsica en municipis i vegueries. En el seu punt 2 i 3 concreta que l’àmbit su-
pramunicipal és constituït, en tot cas, per les comarques, que ha de regular una llei 
del Parlament i que els altres ens supramunicipals que creï la Generalitat es fona-
menten en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis. En aquest mateix 
sentit convé tenir present que l’art 86 de l’Estatut de Catalunya configura el municipi 
com l’ens local bàsic de l’organització territorial de Catalunya i com el mitjà essen-
cial d participació de la comunitat local en els afers públics.

Esmena 2
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf tercer de l’Exposició de motius

Simultàniament es va aprovar la Llei 31/2010, del 3 d’agost, de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona, configurant-se com a un ens local supramunicipal de caràcter 
territorial integrat pels 36 municipis de la conurbació de Barcelona a què fa refe-
rència l’article 2, entre els quals hi ha vinculacions econòmiques i socials que fan 
necessària la planificació de polítiques públiques i la implantació de serveis d’una 
manera conjunta i en els que s’hi troben integrats els municipis que conformen la 
comarca del Barcelonès.

Esmena 3
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf sisè de l’Exposició de motius

Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalu-
nya és una de les prioritats pendents del Govern de la Generalitat, amb la que s’ha 
de donar resposta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultània-
ment, reestructurar els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota 
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els paràmetres de racionalització, simplificació, eficiència, diferenciació, cohesió i 
sostenibilitat.

Esmena 4
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició al paràgraf vuitè de l’Exposició de motius

Per imperatiu legal, cal una norma amb rang de llei que reguli la supressió del 
consell comarcal i, simultàniament, garanteixi l’exercici de les seves competències 
envers els ciutadans i ciutadanes dels municipis que conformen la comarca.

Esmena 5
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 1 de l’article 2

1. La distribució de les competències, activitats i serveis pròpies del consell co-
marcal del Barcelonès així com del personal, els béns, drets i obligacions, i de les 
seves entitats vinculades o dependents, es realitzarà per Decret del Govern de la 
Generalitat, d’acord amb la proposta elaborada per la comissió de traspassos, entre 
els ajuntaments dels municipis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la 
Diputació de Barcelona, altres consells comarcals o la pròpia Administració de la 
Generalitat de Catalunya, d’acord amb els criteris de racionalització, simplificació, 
diferenciació, subsidiarietat, cohesió, eficiència econòmica i sostenibilitat financera, 
garantint el correcte funcionament dels serveis i activitats comarcals.

Esmena 6
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a l’apartat 2 de l’article 2. La segona part d’aquest apartat 
es converteix en l’apartat 2 ter

2. A aquests efectes, el Departament competent en matèria d’administració local, 
es constitueix una comissió de traspassos interinstitucional integrada pels ajunta-
ments afectats, l’Àrea Metropolitana de Barcelona i Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya en matèria d’administració local que en el termini de 6 
mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar una proposta de distribució 
dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal dels que actualment sigui 
titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vinculades o depen-
dents.

Esmena 7
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 2 bis a l’article 2

2 bis. Aquesta comissió podrà delegar en una mesa tècnica de negociació les 
condicions dels traspassos de personal amb l’objectiu de garantir que en les subro-
gacions que es puguin produir es garanteixi la continuïtat dels llocs de treball i les 
condicions laborals.

Esmena 8
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió i addició a la segona part de l’apartat 2 de l’article 2 que es 
converteix en l’apartat 2 ter

2 ter. En Aquesta proposta, prèvia consulta dels sindicats representants del con-
sell comarcal del Barcelonès, s’ha de definir el calendari i mecanisme de materia-
lització dels traspassos en favor de l’entitat que en cada cas es determini, identifi-
cant els drets, obligacions, béns i personal que en resultin afectats i els contractes, 
convenis o altres mecanismes de participació institucional en els que s’hagin de 
subrogar els ens receptors, garantint en tot cas els drets i condicions de treball dels 
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treballadors i treballadores comarcals i el manteniment sense interrupció dels ser-
veis, programes i activitats actualment en funcionament. La proposta de distribució, 
abans de la seva aprovació, s’ha de sotmetre a audiència de les entitats locals i su-
pramunicipals afectades Àrea metropolitana de Barcelona, i a dictamen del Consell 
de Governs Locals.

Esmena 9
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 2 quater a l’article 2

2 quater. El patrimoni de sòl i immobles titularitat de l’empresa pública RE-
GESA es destinarà íntegrament a polítiques socials d’habitatge, preferentment de 
lloguer, adscrivint-se als Ajuntaments en que estiguin ubicats o l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, segons s’acordi.

Esmena 10
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió de l’apartat 3 de l’article 2

3. La distribució a que fa referència l’apartat anterior ha d’incloure els criteris de 
participació a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les com-
petències comarcals en el percentatge que s’estableixi en el Fons de cooperació local 
de Catalunya a favor de l’extint consell comarcal.

Esmena 11
GP de Catalunya Sí que es Pot
D’addició d’un nou apartat 3 bis a l’article 2

3 bis. La distribució de tots els recursos i del Fons de cooperació local de Cata-
lunya, aportacions de la Generalitat i de l’Estat espanyol han de mantenir-se i ga-
rantir la seva distribució a l’ens competent per tal de garantir la prestació del servei 
a la institució que s’adscrigui la competència i les funcions.

Esmena 12
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a la Disposició transitòria

Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-
bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
petències no traspassades.

Esmena 13
GP de Catalunya Sí que es Pot
De supressió a la Disposició final primera

El preceptes que eventualment comportessin la realització de despeses amb càr-
rec als Pressupostos de la Generalitat, produiran efectes a partir de l’entrada en 
vigor de la Llei de pressupostos corresponent a l’exercici pressupostari immediata-
ment posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Joan Coscubiela Conesa, portaveu; Marc Vidal i Pou, diputat, GP CSP 
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GRUP PARLAMENTARI SOCIALISTA (REG. 66185)

A la Mesa del Parlament
Eva Granados Galiano, portaveu, Eva Martínez Morales, diputada del Grup Par-

lamentari Socialista, d’acord amb el que estableix l’article 116 del Reglament del 
Parlament, presenten les següents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de 
supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 202-00055/11).

Esmena 1
GP Socialista
De modificació

«Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès
1. Es suprimeix el consell comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

2. Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.»

Esmena 2
GP Socialista
De modificació

Es modifica l’apartat 1 de l’article 2
«Article 2. Competències, activitats i serveis
1. La distribució de les Les competències, activitats i serveis pròpies del consell 

comarcal del Barcelonès, i de les seves entitats vinculades o dependents, es realitza-
rà s’han de distribuir per Decret del Govern de la Generalitat entre els ajuntaments 
dels municipis de la comarca, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de 
Barcelona, altres consells comarcals o la pròpia Administració de la Generalitat de 
Catalunya, d’acord amb els criteris de racionalització, simplificació, eficiència eco-
nòmica i sostenibilitat financera, garantint el correcte funcionament dels serveis i 
activitats comarcals.

[...]»

Esmena 3
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un apartat 1 bis a l’article 2
«Article 2. Competències, activitats i serveis
[...]
1 bis) Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per dele-

gació, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interad-
ministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de 
la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència.

[...]»

Esmena 4
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un apartat 1 ter a l’article 2
«Article 2. Competències, activitats i serveis
[...]
1 ter) La proposta de distribució de les competències, les activitats i els serveis 

del Consell Comarcal del Barcelonès es realitzarà per una Comissió mixta.
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Esmena 5
GP Socialista
De modificació

Es modifica l’apartat 2 de l’article 2
«Article 2. Competències, activitats i serveis
[...]
2. A aquests efectes, el El Departament competent en matèria d’administració 

local, en el termini de 6 mesos de l’entrada en vigor d’aquesta llei, ha d’elaborar una 
proposta d’aprovar una resolució de distribució dels serveis, béns, drets, accions, 
obligacions i personal dels que actualment sigui titular el Consell Comarcal del Bar-
celonès i les seves entitats vinculades o dependents seguint les recomanacions de la 
proposta de la Comissió mixta de l’apartat 1 ter.

En aquesta proposta la resolució que aprovi el Govern s’ha de definir el calen-
dari i mecanisme de materialització dels traspassos en favor de l’entitat que en cada 
cas es determini, identificant els drets, obligacions, béns i personal que en resultin 
afectats i els contractes, convenis o altres mecanismes de participació institucional 
en els que s’hagin de subrogar els ens receptors, garantint en tot cas els drets i con-
dicions de treball dels treballadors comarcals i el manteniment sense interrupció 
dels serveis, programes i activitats actualment en funcionament. La proposta reso-
lució de distribució, abans de la seva aprovació de ser aprovada, s’ha de sotmetre a 
audiència de les entitats locals i supramunicipals afectades, i a dictamen del Consell 
de Governs Locals.

[...]»

Esmena 6
GP Socialista
De supressió

Es proposa la supressió de l’apartat tercer de l’article 2
«Article 2. Competències, activitats i serveis
[...]
3. La distribució a que fa referència l’apartat anterior ha d’incloure els criteris de 

participació a favor dels consells comarcals o de les entitats que gestionin les com-
petències comarcals en el percentatge que s’estableixi en el Fons de cooperació local 
de Catalunya a favor de l’extint consell comarcal.»

Esmena 7
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un nou article 3, amb la redacció següent
«Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, perquè elabori una proposta de distribució 

de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
2. La comissió mixta es compon de cinc representants de la Generalitat, cinc re-

presentants dels municipis de la comarca, cinc representants del Consell Comarcal 
del Barcelonès.

També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea Metropo-
litana de Barcelona i de les altres administracions locals directament afectades per 
la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta és presidida pel Conseller competent en matèria d’adminis-
tració local i s’ha de constituir en el termini màxim d’un mes, a comptar de la data 
en què entra en vigor aquesta Llei.

4. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim: 
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a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què 
actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vincu-
lades o dependents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local assignades al 
Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

e) Mesures per a respectar, assegurar i mantenir els drets de qualsevol ordre i 
naturalesa que correspongui als funcionaris i al personal afectats pels traspassos 

5. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

6. Es crearà una taula de treball específica amb representants dels treballadors 
per a tractar les mesures establertes en la lletra e, de l’apartat 4.

7. En el cas que es produeixin discrepàncies en el si de la comissió mixta durant 
l’elaboració de la proposta, aquestes s’hi ha d’adjuntar. En aquest cas, el Govern 
ha d’elevar la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pro-
nunciï.»

Esmena 8
GP Socialista
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional primera, amb la redacció següent
«Disposició addicional primera. Adaptació de la normativa sectorial
S’autoritza el Govern per, en el termini d’un any a comptar des de l’entrada en 

vigor d’aquesta llei, elaborar una proposta de Llei per a modificar tota la norma-
tiva sectorial de la qual es deriva directament l’assignació de funcions al Consell 
Comarcal del Barcelonès, o en base a les quals es justifica la delegació de compe-
tències a favor del Consell Comarcal del Barcelonès, als efectes que l’esmentada 
normativa s’adeqüin per a permetre’n l’assignació a les entitats locals municipals o 
supramunicipals que esdevinguin titulars dels serveis, activitats, obres o programes 
impulsats, creats, gestionats o desenvolupats pel Consell Comarcal del Barcelonès.»

Esmena 9
GP Socialista
D’addició

S’addiciona una nova disposició addicional segona, amb la redacció següent: 
«Disposició addicional segona. Desplegament normatiu
Es faculta el Govern per a desplegar reglamentàriament els preceptes continguts 

en la present llei.»

Esmena 10
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un nou incís a la disposició transitòria, amb la redacció següent
«Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que haurà 
de mantenir els equips, fons i mitjans que permetin el correcte exercici de les com-
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petències no traspassades. Les administracions que hagin de rebre els actius, passius 
i personal del Consell Comarcal del Barcelonès hauran de garantir la liquiditat del 
Consell durant el període de transició, en la proporció que determini el Departa-
ment competent en matèria d’administració local de la Generalitat.»

Esmena 11
GP Socialista
De modificació

Es modifica l’apartat cinquè de l’exposició de motius
«Exposició de motius
[...]
D’altra banda, el Consell Comarcal del Barcelonès fou constituït el 9 de març de 

1988, i ha exercit les competències que li són pròpies, a l’empara del text refós de la 
Llei de l’organització comarcal de Catalunya. Durant gairebé trenta anys d’història, 
el Consell Comarcal ha exercit competències d’ordenació del territori, ha gestio-
nat serveis socials, esportius i de l’àmbit de l’ensenyament, ha impulsat activitats i 
programes adreçats als joves, ha creat el Centre Comarcal d’Atenció d’Animals de 
Companyia, ha realitzat obres de regeneració i millora urbanística, ha promogut i 
gestionat habitatges amb protecció oficial, estacionaments urbans i dotacions públi-
ques, i ha dut a terme funcions clau per ai territori com ho son el desenvolupament 
de la Ronda Verda i el manteniment integral de les Rondes de Barcelona. No obstant 
això, no es pot desconèixer la realitat del solapament de funcions, activitats i serveis 
del Consell Comarcal del Barcelonès, amb l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ja 
que la totalitat dels municipis del consell comarcal Consell Comarcal del Barcelo-
nès es troben inclosos a l’AMB l’Àrea Metropolitana de Barcelona.

Esmena 12
GP Socialista
D’addició

S’addicionen dos paràgrafs després de l’apartat sisè de l’exposició de motius, 
amb la redacció següent

«[...] 
Paral·lelament, la reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya 

és una de les prioritats del Govern de la Generalitat, amb la que s’ha de donar res-
posta a les necessitats dels governs locals de Catalunya i, simultàniament, reestruc-
turar els diferents nivells d’administració existents a Catalunya, sota els paràmetres 
de racionalització, simplificació, eficiència i sostenibilitat.

La reforma de l’organització territorial i del món local a Catalunya va viure un 
nou impuls parlamentari el 3 de setembre de 2013 quan el Parlament de Catalunya 
va admetre a tràmit el Projecte de llei de governs locals de Catalunya. Malaurada-
ment, a l’agost de 2015 va acabar la X Legislatura sense haver conclòs el tràmit par-
lamentari d’aprovació d’aquesta llei, i per tant, la iniciativa legislativa va decaure 
per finiment de legislatura.

Cal posar en valor les labors de racionalització, simplificació, sanejament i en-
dreçament administratiu, tècnic i econòmic-financer del grup institucional del Con-
sell Comarcal del Barcelonès, integrat pel propi Consell i per les dues societats mer-
cantils comarcal REGESA i Regesa Aparcaments i Serveis, SA. Aquest esforç dut a 
terme en els darrers anys fa factible que avui sigui mes senzill i àgil el traspàs de les 
funcions, activitats i serveis del Consell Comarcal del Barcelonès i la corresponent 
desaparició d’aquesta entitat comarcal.

[...]»
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Esmena 13
GP Socialista
D’addició

S’addiciona un paràgraf després del paràgraf setè de l’exposició de motius, amb 
la redacció següent

«[...] 
Els òrgans de Govern del Consell comarcal del Barcelonès han aprovat en data 

15 de març de 2017 una Moció per la qual insten la Generalitat i el Parlament a ini-
ciar el procediment de supressió de la institució, el que determina que cal adoptar-ne 
les mesures normatives necessàries per donar cobertura a aquesta situació i, simul-
tàniament, garantir l’exercici de les competències que li són pròpies.

Ara bé, el procés de traspàs de les funcions i competències del Grup Consell Co-
marcal del Barcelonès hauria d’estar presidit pels principis de garantia a la ciuta-
dania, en favor del perfeccionament, racionalització i sostenibilitat de tots els ser-
veis i activitats que actualment presta l’administració comarcal per tal de contribuir 
a la millora de la qualitat de vida de les més de dos milions de persones que viuen 
al territori, tot garantint al mateix temps els drets dels treballadors i treballadores 
comarcals.

[...]»

Palau del Parlament, 17 de juliol de 2017
Eva Granados Galiano, portaveu; Eva Martínez Morales, diputada, GP SOC 

GRUP PARLAMENTARI DE LA CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR - CRIDA 

CONSTITUENT (REG. 66186 I 66191)

A la Mesa del Parlament
Mireia Boya e Busquet, presidenta, Joan Garriga Quadres, diputat del Grup Par-

lamentari de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent, d’acord amb el 
que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents es-
menes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès (tram. 202-00055/11) (tram. 202-00050/11) (tram. 202-00052/11).

Esmena 1
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió de l’article 1.2

«Com a conseqüència de la supressió a què fa referència l’apartat 1, resta modi-
ficada la divisió comarcal de Catalunya, de la qual deixa de formar part la comarca 
del Barcelonès.»

Esmena 2
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.1 

«Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 
Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del govern, prèvia informació favorable del plenari el Consell Comarcal, 
d’acord amb els criteris següents:»

Esmena 3
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 2.2 

Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delegació, 
per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interadminis-
trativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de la Ge-
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neralitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència, sens 
perjudici d’acordar la seva delegació, encàrrec de gestió o altres formes de col·la-
boració interadministrativa en altres administracions públiques.

Esmena 4
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Supressió part article 3.1 

S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-
tat i dels municipis de la comarca del Barcelonès, perquè elabori una proposta de 
distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès. També han de formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions locals directament afec-
tades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès.

Esmena 5
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 3.1

«També formaran part una representació designada pels diferents grups que in-
tegren el plenari del Consell Comarcal del Barcelonès.»

Esmena 6
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Modificació article 4.2

«Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest tot cas, el Govern ha d’ele-
var la proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.»

Esmena 7
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició article 5.2

«S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès i les entitats i empreses 
dependents afectat per la supressió d’aquest.» 

Esmena 8
GP de la Candidatura d’Unitat Popular - Crida Constituent
Addició 

Disposició transitòria
Amb caràcter previ a la redacció de la proposta referida a l’article 3.2 de la pre-

sent llei s’elaborarà una auditoria externa al Consell Comarcal del Barcelonès per 
tal de reflectir fidelment la situació econòmica i serveis, béns, drets, accions, obliga-
cions i personal de què actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i 
les seves entitats vinculades o dependents.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Mireia Boya e Busquet, presidenta; Joan Garriga Quadres, diputat, GP CUP-CC 

GRUP PARLAMENTARI DEL PARTIT POPULAR DE CATALUNYA (REG. 66187)

A la Mesa del Parlament
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu, Alberto Villagrasa Gil, diputat del 

Grup Parlamentari del Partit Popular de Catalunya, d’acord amb el que estableix 
l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les següents esmenes a l’articu-
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lat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comarcal del Barcelonès (tram. 
202-00055/11).

Esmena 1
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació i addició i addició a l’article 1,

Article 1. Supressió del Consell Comarcal del Barcelonès 
Se suprimeix el Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que, d’acord amb 

el Text refós de la Llei d’organització comarcal de Catalunya, aprovat pel Decret le-
gislatiu 4/2003, del 4 de novembre, el constitueixen.

2. La supressió efectiva del Consell Comarcal del Barcelonès i els òrgans que el 
constitueixen tindrà lloc, com a màxim, al finalitzar el mandat sorgit de les elec-
cions municipals de maig de 2015.

Esmena 2
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de l’article 2

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre l’Àrea Metropolitana de Barce-
lona i els municipis de la comarca, per decret del Govern, d’acord amb els criteris 
següents: 

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal de 

les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, eficiència econò-

mica i sostenibilitat financera, per a garantir el correcte funcionament dels serveis 
i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delega-
ció, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interad-
ministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de 
la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència.

Esmena 3
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Generali-

tat, de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i dels municipis de la comarca del Barce-
lonès, perquè elabori una proposta de distribució de les competències, les activitats, 
els serveis i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès. També han de formar 
part d’aquesta comissió representants de les altres administracions locals directa-
ment afectades per la supressió del Consell Comarcal del Barcelonès, així com re-
presentants dels grups polítics presents en aquestes institucions.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim: 
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què 

actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vincu-
lades o dependents.
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b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució de les quantitats del Fons de Cooperació Local assignades al 
Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que correspongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.

3. La comissió mixta ha de presentar la proposta al departament de la Generali-
tat competent en matèria d’Administració local en el termini de sis mesos a comptar 
del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 4
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 4

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a dictamen del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta i, si escau, amb la decisió parlamentària 
a què fa referència l’apartat anterior.

Esmena 5
GP del Partit Popular de Catalunya
D’addició d’un nou article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès, dels seus organismes i 
les seves empreses afectats per la supressió d’aquest.

Esmena 6
GP del Partit Popular de Catalunya
De modificació de la Disposició transitòria

Disposició transitòria
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a altres administracions o entitats pú-

bliques dels drets i obligacions i dels serveis i activitats dels que és titular el Consell 
Comarcal del Barcelonès, la gestió de les competències comarcals al territori del 
Barcelonès seguirà sent gestionada pel Consell Comarcal del Barcelonès, que ha de 
mantenir els equips, fons i mitjans necessaris per a garantir el funcionament normal 
dels serveis i les activitats.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Alejandro Fernández Álvarez, portaveu; Alberto Villagrasa Gil, diputat, GP PPC 
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GRUP PARLAMENTARI DE JUNTS PEL SÍ (REG. 66189)

A la Mesa del Parlament
Marta Rovira i Vergés, portaveu, Joan Ramon Casals i Mata, diputat, Gerard 

Gómez del Moral i Fuster, diputat del Grup Parlamentari de Junts pel Sí, d’acord 
amb el que estableix l’article 116 del Reglament del Parlament, presenten les se-
güents esmenes a l’articulat de la Proposició de llei de supressió del Consell Comar-
cal del Barcelonès (tram. 202-00055/11).

Esmena 1
GP de Junts pel Sí
De modificació de l’article 2

Article 2. Distribució de competències, activitats i serveis
1. Les competències, les activitats i els serveis propis del Consell Comarcal del 

Barcelonès s’han de distribuir preferentment entre els municipis de la comarca, per 
decret del Govern, d’acord amb els criteris següents: 

a) El principi d’autonomia municipal.
b) Les regles de distribució de competències entre els ens locals, establertes per 

la legislació de règim local i, si escau, per la legislació sectorial.
c) La naturalesa i titularitat de les competències exercides pel Consell Comarcal 

del Barcelonès.
d) La necessitat o conveniència de mantenir formes de gestió supramunicipal de 

les activitats i els serveis, especialment per l’Àrea Metropolitana de Barcelona.
e) L’aplicació dels principis de racionalització, simplificació, eficiència econò-

mica i sostenibilitat financera, per a garantir el correcte funcionament dels serveis 
i les activitats concernits.

2. Les competències exercides pel Consell Comarcal del Barcelonès per delega-
ció, per encàrrec de gestió o per mitjà d’altres fórmules de col·laboració interad-
ministrativa dels municipis, d’altres administracions locals o de l’Administració de 
la Generalitat han d’ésser assumides per l’administració titular de la competència.

Esmena 2
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 3

Article 3. Comissió mixta
1. S’ha de crear una comissió mixta, integrada per representants de la Genera-

litat i dels municipis de la comarca del Barcelonès, perquè elabori una proposta de 
distribució de les competències, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del 
Barcelonès. També poden formar part d’aquesta comissió representants de l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona i de les altres administracions supramunicipals res-
pecte dels àmbits directament afectats per la supressió del Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. La proposta que ha d’elaborar la comissió mixta ha d’incloure, com a mínim: 
a) La distribució dels serveis, béns, drets, accions, obligacions i personal de què 

actualment és titular el Consell Comarcal del Barcelonès i les seves entitats vincu-
lades o dependents.

b) El calendari i els procediments per a materialitzar els traspassos en favor de 
l’entitat que en cada cas es determini, amb la identificació dels drets, obligacions, 
béns, personal, contractes, convenis o altres mecanismes de col·laboració.

c) La distribució total o parcial de les quantitats del Fons de Cooperació Local 
assignades al Consell Comarcal del Barcelonès entre les entitats locals que corres-
pongui.

d) Les mesures per a garantir el manteniment sense interrupció de les activitats i 
els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès.
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3. La comissió mixta ha de presentar la proposta en el termini de sis mesos a 
comptar del dia següent a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 3
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 4

Article 4. Tramitació i aprovació de la proposta de la comissió mixta
1. El departament de la Generalitat competent en matèria d’Administració local 

ha de sotmetre la proposta de la comissió mixta, a què fa referència l’article 3, a 
audiència dels municipis i de les entitats supramunicipals afectats i a consulta del 
Consell de Governs Locals.

2. Si s’han produït discrepàncies en el si de la comissió mixta durant l’elaboració 
de la proposta, aquestes s’hi han d’adjuntar. En aquest cas, el Govern ha d’elevar la 
proposta i les discrepàncies formulades al Parlament perquè s’hi pronunciï.

3. El Govern ha d’aprovar per decret la distribució i el traspàs de les competèn-
cies, les activitats i els serveis del Consell Comarcal del Barcelonès, d’acord amb la 
proposta presentada per la comissió mixta.

Esmena 4
GP de Junts pel Sí
D’addició d’un nou article 5

Article 5. Subrogació en les relacions jurídiques i els drets del personal del Con-
sell Comarcal del Barcelonès

1. L’aprovació del decret de distribució i traspàs de competències, activitats i 
serveis comporta la subrogació per part de les administracions corresponents en 
les relacions jurídiques, de dret públic i privat, establertes pel Consell Comarcal del 
Barcelonès.

2. S’han de respectar i garantir els drets de qualsevol ordre i naturalesa dels fun-
cionaris i el personal del Consell Comarcal del Barcelonès afectat per la supressió 
d’aquest.

Esmena 5
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova Disposició addicional

Disposició addicional. Modificació del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de novem-
bre per el qual s’aprova el text refós de la Llei de l’organització comarcal de Cata-
lunya 

Es modifica l’article 11 que quedaria redactat de la següent manera: 
Article 11. El Consell Comarcal
El govern i l’administració de la comarca corresponen al consell comarcal, a ex-

cepció de la comarca del Barcelonès.

Esmena 6
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició transitòria

Disposició transitòria. Continuïtat de la prestació dels serveis
Mentre no es produeixi el traspàs efectiu a les altres administracions o entitats 

públiques dels serveis, activitats, drets i obligacions de què és titular el Consell Co-
marcal del Barcelonès, la gestió i la prestació corresponen a aquest organisme, que 
ha de mantenir els equips, mitjans i fons necessaris per a garantir el funcionament 
normal dels serveis i les activitats.
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Esmena 7
GP de Junts pel Sí
De modificació de la Disposició final primera

Disposició final primera. Habilitació pressupostària
Els preceptes d’aquesta llei que eventualment comportin comportessin la realit-

zació de despeses amb càrrec als pressupostos de la Generalitat produeixen produi-
ran efectes a partir de l’entrada en vigor de la Llei de pressupostos corresponent a 
l’exercici immediatament posterior a l’entrada en vigor d’aquesta llei.

Esmena 8
GP de Junts pel Sí
D’addició d’una nova Disposició addicional

Disposició addicional segona. Desplegament reglamentari
S’autoritza el Govern perquè dicti les disposicions reglamentàries necessàries 

per a desplegar i aplicar aquesta llei.

Palau del Parlament, 14 de juliol de 2017
Marta Rovira, portaveu; Joan Ramon Casals i Mata, Gerard Gómez del Moral 

i Fuster, diputats, GP JS

4.53. Sessions informatives, compareixences i audiències

4.53.03. Sol·licituds de sessió informativa

Sol·licitud de sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el 
conseller de Cultura sobre la previsió del contingut de les «Bases 
per a la concessió de subvencions a la producció de llargmetratges 
cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i 
sèries d’animació per a televisió»
354-00185/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió informativa adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 
13, tinguda el 19.07.2017, DSPC-C 505.

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

Sol·licitud de compareixença d’una representació del Col·legi de 
Dietistes-Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut 
perquè informi sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les 
patologies cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris 
graduats en nutrició
356-00687/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Salut, en la 
sessió 31, tinguda el 20.07.2017, DSPC-C 506.
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Sol·licitud de compareixença d’una representació dels promotors 
del manifest «No qualsevol treball sinó un treball decent» davant la 
Comissió de Treball perquè n’expliqui els objectius
356-00712/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Treball, en la 
sessió 17, tinguda el 20.07.2017, DSPC-C 507.

Sol·licitud de compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, 
davant la Comissió de Cultura perquè presenti el Protocol de 
Donostia
356-00732/11

ACORD SOBRE LA SOL·LICITUD

Acord de tenir la sessió de compareixença adoptat per la Comissió de Cultura, en la 
sessió 13, tinguda el 19.07.2017, DSPC-C 505.

4.53.10. Sessions informatives i compareixences de membres del Govern

Sessió informativa de la Comissió d’Ensenyament amb la consellera 
d’Ensenyament sobre les actuacions del Departament d’Ensenyament
355-00085/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Consellera, del Departament d’Ensenyament (reg. 
66279).
Comissió competent: Comissió d’Ensenyament.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 20.07.2017.

Sessió informativa de la Comissió d’Interior amb el conseller 
d’Interior sobre les actuacions del Departament d’Interior
355-00086/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament d’Interior (reg. 66280).
Comissió competent: Comissió d’Interior.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 20.07.2017.
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Sessió informativa de la Comissió d’Afers Institucionals amb el 
conseller de la Presidència sobre les actuacions del Departament de 
la Presidència
355-00087/11

SOL·LICITUD I TRAMESA A LA COMISSIÓ

Sol·licitud de sessió informativa: Conseller, del Departament de la Presidència (reg. 
66284).
Comissió competent: Comissió d’Afers Institucionals.
Admissió a tràmit i tramesa a la Comissió: , 20.07.2017.

Sessió informativa de la Comissió de Cultura amb el conseller 
de Cultura sobre la previsió del contingut de les «Bases per a 
la concessió de subvencions a la producció de llargmetratges 
cinematogràfics, llargmetratges i minisèries televisius de ficció, i 
sèries d’animació per a televisió»
355-00089/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ INFORMATIVA

Adoptat per la Comissió de Cultura, en la sessió 13, tinguda el 19.07.2017, DSPC-C 505.

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

Compareixença d’una representació del Projecte Geoparc Conca de 
Tremp - Montsec davant la Comissió de Cultura per a informar sobre 
aquest projecte i la seva candidatura davant la UNESCO
357-00422/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 13 de la Comissió de Cultura, tinguda el 19.07.2017, 
DSPC-C 505.

Compareixença d’Helena Motos Hervás, en representació del sector 
de la geriatria de la Federació de Sanitat de Comissions Obreres 
de Catalunya, davant la Comissió de Treball per a informar sobre la 
situació del sector amb relació a les condicions de treball
357-00531/11

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 17 de la Comissió de Treball, tinguda el 20.07.2017, 
DSPC-C 507.
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Compareixença de Paul Bilbao, president de Kontseilua, davant la 
Comissió de Cultura per a presentar el Protocol de Donostia
357-00625/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Cultura en la sessió 13, tinguda el 19.07.2017, DSPC-C 505.

Compareixença d’una representació del Col·legi de Dietistes-
Nutricionistes de Catalunya davant la Comissió de Salut per a 
informar sobre el paper de l’alimentació en la salut i en les patologies 
cròniques i sobre el paper dels professionals sanitaris graduats en 
nutrició
357-00626/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Salut en la sessió 31, tinguda el 20.07.2017, DSPC-C 506.

SUBSTANCIACIÓ

Compareixença feta en la sessió 31 de la Comissió de Salut, tinguda el 20.07.2017, 
DSPC-C 506.

Compareixença d’una representació dels promotors del manifest 
«No qualsevol treball sinó un treball decent» davant la Comissió de 
Treball per a explicar-ne els objectius
357-00627/11

ACORD DE TENIR LA SESSIÓ DE COMPAREIXENÇA

Adoptat per la Comissió de Treball en la sessió 17, tinguda el 20.07.2017, DSPC-C 507.

4.87. Procediments davant el Tribunal Constitucional

4.87.10. Recursos d’inconstitucionalitat interposats contra lleis de Catalunya

Recurs d’inconstitucionalitat 2557/2017, interposat pel president 
del Govern de l’Estat, contra els articles 3, 4 i 9 de la Llei 3/2017, 
del 15 de febrer, del llibre sisè del Codi civil de Catalunya, relatiu a 
les obligacions i els contractes, i de modificació dels llibres primer, 
segon, tercer, quart i cinquè
381-00010/11

AL·LEGACIONS QUE FORMULA EL PARLAMENT SOBRE LA SUSPENSIÓ

Al Tribunal Constitucional
Immaculada Folchi Bonafonte, letrada del Parlamento de Cataluña, en nombre y 

representación del mismo, según tiene acreditado en el procedimiento correspondi-
ente al recurso de inconstitucionalidad núm. 2557/2017, ante el Tribunal Constituci-
onal comparece y como mejor en derecho proceda
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Dice
1. Que en fecha 17 de julio de 2017 el Parlamento de Cataluña ha sido notifica-

do de la providencia del Pleno del Tribunal Constitucional mediante la cual se con-
fiere a las partes personadas en el recurso de inconstitucionalidad núm. 2557/2017 
un plazo de cinco días para que expongan lo que consideren conveniente acerca del 
mantenimiento o levantamiento de la suspensión de los preceptos impugnados en 
este recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro 
sexto del Código Civil de Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos, y de 
modificación de los libros primero, segundo, tercero, cuarto y quinto.

2. Que, evacuando el trámite conferido mediante la providencia a que se ha hec-
ho referencia, pasa a formular las siguientes

Alegaciones 
Esta representación se pronuncia a favor del levantamiento de la suspensión de 

los preceptos de la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de 
Cataluña, relativo a las obligaciones y los contratos y de modificación de los libros 
primero, segundo, tercero, cuarto y quinto afectados por el Recurso de inconstituci-
onalidad número 2557-2017 promovido por el Presidente del Gobierno.

En el escrito de interposición del recurso, el Abogado del Estado invocó el ar-
tículo 162.2 CE, lo que produjo la suspensión automática de la vigencia de los artí-
culos recurridos, pero sin argumentar las razones por las cuales se ha invocado el 
mencionado precepto, por lo que esta representación no puede efectuar alegaciones 
respecto a las causas de dicha invocación.

También se desconocen los argumentos que pueda aducir el Abogado del Estado 
para solicitar el mantenimiento de la suspensión. Es más, incluso se desconoce si tal 
pretensión de mantenimiento de la suspensión se planteará o no, en la medida que la 
tramitación del incidente procesal soslaya el principio contradictorio de tal manera 
que, no teniendo esta representación la carga de la prueba de los hipotéticos perjui-
cios que el levantamiento de la suspensión pudiera provocar, se ve forzada a alegar 
en contra de unos perjuicios hipotéticos cuyo planteamiento desconoce.

Por ello, esta representación se remite a la doctrina consolidada del Tribunal en 
el sentido de la presunción de legitimidad de las leyes, en cuanto expresión de la 
voluntad popular, y que el mantenimiento de la suspensión debe considerarse una 
excepción a la regla general de la eficacia que toda norma posee y que, en conse-
cuencia, sólo puede mantenerse la suspensión en base a una sólida fundamentación 
que la justifique.

Las resoluciones del Tribunal Constitucional acerca del mantenimiento o no de 
la suspensión automática, quedan presididas por la ponderación de los intereses en 
juego, por el examen de las situaciones creadas por la norma, por la naturaleza de 
los actos impugnados regidos por el principio de constitucionalidad de las normas 
objeto del conflicto y por la consistencia de las razones que aporte el Gobierno al 
invocar el artículo 161.2 CE o al defender el mantenimiento de la suspensión.

En consecuencia y en base a una consolidada jurisprudencia constitucional reca-
ída en diversos incidentes de suspensión, es preciso que en el presente caso se pon-
deren los intereses de terceras personas afectadas y se analice si, eventualmente, 
existen perjuicios de imposible o difícil reparación, derivados del mantenimiento o 
levamiento de la suspensión de la vigencia de la disposición impugnada.

En cambio, el Abogado del Estado al invocar el artículo 161.2 CE no aporta 
ningún tipo de razonamiento o argumento que justifique la necesidad de la medida 
suspensiva. De acuerdo con la consolidada jurisprudencia constitucional es el Gobi-
erno, a quien se debe la iniciativa, quien debe demostrar o al menos razonar consis-
tentemente la procedencia de la suspensión para evitar unos perjuicios de imposible 
o difícil reparación, ya que debe partirse del principio de presunción de la constitu-
cionalidad de las normas objeto del litigio.
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La suspensión de la norma impugnada, en cuanto supone una excepción a la re-
gla general de eficacia de las normas y al principio de presunción de constitucionali-
dad de las mismas, debe ser razonada y justificada, no siendo válidas en este sentido 
las suposiciones o aproximaciones de hecho. Pues bien, en este caso el Abogado del 
Estado se ha limitado, mediante otrosí a invocar «el artículo 161.2 CE en relación 
con el artículo 30 LOTC que establece que la interposición del recurso de incons-
titucionalidad producirá la suspensión de la vigencia de los preceptos recurridos 
como parte de la misma ley objeto del recurso». No ofrece ningún tipo de razonami-
ento o argumento sobre los posibles perjuicios que se derivarían del mantenimiento 
de la vigencia de la ley.

Esta representación entiende que corresponde al Gobierno del Estado acreditar 
los perjuicios concretos que ocasionaría el levantamiento de la suspensión de los ar-
tículos objeto del presente recurso y aportar los elementos de convicción suficientes, 
dado que es quien insta una medida de carácter tan excepcional. No caben pues ale-
gaciones de perjuicios hipotéticos.

Estrechamente vinculada con el carácter excepcional del mantenimiento de la 
suspensión de la norma impugnada, en cuanto excepción a la regla general de efica-
cia de las normas, el Tribunal ha mencionado en reiteradas ocasiones la necesidad 
de que el Gobierno aporte cuantos razonamientos y argumentos sean suficientes a 
los efectos de poder justificar la necesidad de la medida suspensiva.

En esta línea argumental y sobre el alcance de la referida justificación, el Tribu-
nal ha manifestado: 

«En este sentido ha de recordarse que el mantenimiento de la suspensión requi-
ere que el Gobierno, a quien se debe la iniciativa, no sólo invoque la existencia de 
aquellos perjuicios, sino que ‘es preciso demostrar o, al menos, razonar consisten-
temente su procedencia y la imposible o difícil reparación de los mismos, ya que 
debe partirse en principio de la existencia de una presunción de constitucionali-
dad a favor de las norma o actos objeto de conflicto (AATC 472/1988, 589/1988, 
285/1990, 266/1994, 267/1994, 39/1995, 156/1996, 100/2002)’, añadiendo también 
el Alto Tribunal que los argumentos en los que justifique el mantenimiento de la sus-
pensión solicitada han de ser aportados y razonados con detalle (ATC 88/2008, FJ 
5) y desarrolladas de forma convincente por quien las alega de modo que el meca-
nismo previsto en el artículo 161.2 CE no pueda ser prolongado sin una justificación 
expresa y suficiente».

A mayor abundamiento, el Alto Tribunal también ha venido a exigir a quien 
deba probar la necesidad de la medida cautelar solicitada que la verosimilitud de los 
perjuicios invocados y que sirven de soporte para justificar el mantenimiento de la 
suspensión de los preceptos impugnados no puede quedar condicionada a la necesi-
dad de proceder al análisis de fondo del asunto, evitando por ello, que se aporten 
suposiciones o aproximaciones de hecho. En este sentido, debe mencionarse el ATC 
189/2001, de 3 de julio, que en su FJ 2 establece: 

«Ya dijimos con ocasión del mismo trámite incidental de otro tributo autonómico, 
en el que el Abogado del Estado empleaba el mismo argumento que la verosimilitud 
de los perjuicios invocados, meramente potenciales e hipotéticos, aparece condici-
onada en este supuesto a que en la sentencia resuelva en su momento el recurso de 
inconstitucionalidad».

Finalmente, el Alto Tribunal ha exigido que la decisión sobre el mantenimiento 
de la suspensión de los preceptos impugnados, debe adoptarse previa valoración o 
ponderación de un lado, de los intereses concernidos ya sean públicos o generales 
o particulares y privados de terceros afectados y de otro, de los «perjuicios irrepa-
rables de imposible o difícil reparación» (ATC 69/2012, de 17 de abril, FJ 2) que se 
derivarían tanto del mantenimiento, como del levantamiento de la suspensión de la 
vigencia de los preceptos impugnados.
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En este sentido, es reiterada la doctrina constitucional que corrobora lo anterior-
mente expuesto, como ha indicado el ATC 44/2011, de 12 de abril, FJ 2: 

«Sobre este tipo de incidentes de suspensión es reiterada nuestra doctrina según 
la cual, para decidir acerca del levantamiento o mantenimiento de la misma, es ne-
cesario ponderar, de un lado, los intereses que se encuentran concernidos, tanto el 
general y público, como, en su caso, el particular o privado de las personas afecta-
das, y, de otro, los perjuicios de imposible o difícil reparación que puedan derivarse 
del mantenimiento o levantamiento de la suspensión. Igualmente, se ha destacado 
que esta valoración ha de efectuarse mediante el estricto examen de las situaciones 
de hecho creadas y al margen de la viabilidad de las pretensiones que se formulen 
en la demanda, recordando que el mantenimiento de la suspensión requiere que el 
Gobierno de la nación, a quien se debe la iniciativa, aporte y razone con detalle los 
argumentos que lo justifiquen, pues debe partirse en principio de la presunción de 
constitucionalidad de las normas objeto de recurso (por todos, ATC 105/2010, de 
29 de julio, FJ 2)».

En el caso concreto que nos ocupa, el levantamiento de la suspensión de los pre-
ceptos impugnados no puede comportar perjuicios de ningún tipo para los sujetos 
a los que les sea aplicable la ley. Ello es así porque, en el ámbito del derecho tran-
sitorio, se sigue la regla de no aplicación inmediata de la nueva ley a los supuestos 
anteriores a su entrada en vigor, sino que la misma se aplicará a los actos que ten-
gan lugar después de la entrada en vigor. Según la disposición final novena de la ley, 
ésta entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, en los preceptos afectados por 
el recurso, por lo que difícilmente el levantamiento de la suspensión podrá acarre-
ar perjuicio alguno para el interés general o los intereses particulares que pudieran 
verse afectados por la misma,

Por todo lo anteriormente expuesto,

Solicita 
Que teniendo por presentado el presente escrito en tiempo y forma, se sirva ad-

mitirlo, tenga por efectuadas las alegaciones que en él se contienen y, en sus méritos, 
acuerde levantar la suspensión de los artículos 3, 4 y 9 –este último en cuanto añade 
una disposición transitoria primera al libro sexto del Código Civil de Cataluña–, de 
la Ley 3/2017, de 15 de febrero, del libro sexto del Código Civil de Cataluña, relativo 
a las obligaciones y los contratos, y de modificación de los libros primero, segundo, 
tercero, cuarto y quinto.

Barcelona, para Madrid, 21 de julio de 2017
Immaculada Folchi Bonafonte, letrada del Parlamento de Cataluña
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4.90. Règim interior

4.90.15. Contractació

Contractació del servei de neteja de les dependències del Parlament 
de Catalunya
615-00011/11

ANUNCI

Secretaria general
Anunci pel qual es fa pública la Resolució de la Mesa del Parlament de Catalu-

nya, del 18 de juliol de 2017, per la qual s’acorda de convocar la licitació pública per 
a la contractació del servei de neteja de les dependències del Parlament de Catalunya 
(expedient núm. 615-00011/11).

1. Entitat adjudicadora
Organisme: Parlament de Catalunya (Departament d’Infraestructures, Equipa-

ments i Seguretat).

2. Objecte del contracte
A. Descripció de l’objecte: 
El servei de neteja de l’edifici del Parlament de Catalunya, situat al parc de la 

Ciutadella, s/n, de Barcelona, i dels magatzems del Parlament situats a la Zona 
Franca Duanera, de conformitat amb les especificacions detallades en el plec de 
clàusules administratives, en el plec de prescripcions tècniques i en el marc de la 
normativa vigent.

CPV: 90911200-8

B. Durada: 
El període de durada del contracte s’estableix en trenta-sis mesos, amb la possi-

bilitat de prorrogar-se fins a dos anys més com a màxim.

3. Tramitació, procediment i forma d’adjudicació
a) Tramitació: ordinària.
b) Procediment: obert.
c) Contracte subjecte a una regulació harmonitzada: sí.

4. Determinació del preu
a) Pressupost màxim de la licitació: 1.777.986,56 € (IVA no inclòs).
b) Valor estimat del contracte: 2.963.310,93 € (IVA no inclòs).

5. Garanties
a) Provisional: no se n’exigeix.
b) Definitiva: 5% de del preu d’adjudicació.

6. Requisits específics de l’adjudicatari 
Els requisits específics de l’adjudicatari són els que estableix el plec de clàusules 

administratives.

7. Criteris de valoració
A. Criteris d’adjudicació quantificables automàticament (de 0 a 51 punts)
Oferta econòmica (de 0 a 46 punts).
Oferta d’hores de servei de neteja gratuïtes de lliure disposició per l’òrgan de 

contractació, amb un límit de cent cinquanta hores per cada any d’execució del con-
tracte (de 0 a 5 punts).
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B. Criteris d’adjudicació no quantificables automàticament (de 0 a 49 punts)
Pla de treball i adequació de la proposta organitzativa amb cronograma i dispo-

nibilitat garantida (de 0 a 34 punts).
Supervisió, control permanent i qualitat ambiental (de 0 a 10 punts).
Serveis addicionals i millores proposades (de 0 a 5 punts).

8. Obtenció de documentació i informació
a) Entitat: Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.
b) Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
c) Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
d) Telèfon: 937 063 045.
e) Fax: 932 213 989.
f) Adreces electròniques: masala@parlament.cat i contractaciopublica@parla-

ment.cat.
g) Perfil de contractant: https://www.parlament.cat/contractacions.
h) Data límit d’obtenció de documents i informació: 21 de setembre de 2017.
i) Horari de lliurament de la documentació: de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h.

9. Presentació de les ofertes
a) Data límit de presentació: 26 de setembre de 2017.
b) Documentació que cal presentar: la que estableixen les clàusules 26, 27, 28, 29 

i 30 del plec de clàusules administratives.
c) Lloc de presentació: 
Entitat: Registre de la Secretaria General del Parlament de Catalunya.
Domicili: Palau del Parlament de Catalunya. Parc de la Ciutadella, s/n.
Localitat i codi postal: Barcelona, 08003.
Horari del Registre: de dilluns a dijous, de 9 h a 14 h i de 15 h a 18 h, i els diven-

dres de 9 h a 14 h i de 15 h a 17 h. Per a més informació, consulteu la pàgina web: 
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html.
d) Termini durant el qual el licitador està obligat a mantenir l’oferta: quatre mesos.
e) Admissió de variants: no.

10. Obertura dels sobres B
L’acte públic d’obertura dels sobres B tindrà lloc el 10 d’octubre de 2017, a les 12 

h, al Palau del Parlament.

11. Altres informacions
La informació restant s’especifica en el plec de clàusules administratives i en el 

plec de prescripcions tècniques.

12. Despeses dels anuncis
Les despeses dels anuncis són a càrrec de la part adjudicatària.

13. Data d’enviament de l’anunci al DOUE
La data d’enviament de l’anunci al DOUE és el 18 de juliol de 2017.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
Xavier Muro i Bas, secretari general

http://www.parlament.cat/contractacions
http://www.parlament.cat/web/activitat-parlamentaria/registre-general/index.html
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NOMENAMENT DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Acord: Mesa del Parlament, 18.07.2017

Mesa del Parlament
La Mesa de Parlament, en la sessió tinguda el 18 de juliol de 2017, d’acord amb 

el que estableix la clàusula 17 del plec de clàusules administratives, que determina 
la composició de la mesa de contractació, ha acordat de nomenar-ne membres les 
persones següents: 

a) President: Xavier Muro, secretari general del Parlament, o, en substitució 
seva, Ferran Domínguez, director de l’Oficina de Contractació.

b) Vocals: 
– Maria Guiu, oïdora de comptes, o, en substitució seva, Montse Rovira, coordi-

nadora de pressupostos i comptabilitat.
– Joan Ridao o, en substitució seva, Anna Casas, lletrats del Parlament.
– Maria Beascoa, coordinadora dels serveis del Departament d’Infraestructures, 

Equipaments i Seguretat o, en substitució seva, Christian Puig, arquitecte i gestor 
ambiental del dit Departament.

– Sandra Bosch, responsable de gestió i planificació del manteniment del dit De-
partament o, en substitució seva, Blai Lliso, tècnic d’instal·lacions del Departament 
d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat.

c) Secretària: Maria Sala, responsable de despesa i contractació i secretaria del 
Departament d’Infraestructures, Equipaments i Seguretat, o, en substitució seva, 
Yasmina Garcia, tècnica de contractació.

Palau del Parlament, 18 de juliol de 2017
La secretària primera, Anna Simó i Castelló; la presidenta, Carme Forcadell i 

Lluís
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